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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете.
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Обучение "Писане на проекти - мисия възможна", 14.11.2017 г.,
София
Краен срок: 10 ноември 2017г.
Обучението е безплатно и е предназначено за младежи от 15 г. до 29 г.
Обученията се финансират от Министерството на младежта и спорта по
Национална програма за младежта 2016-2020 г.
Източник: https://www.facebook.com/events/1840406122956452/

Професионална стипендианска програма "Оформяне на демокрацията
на участие" за представители на Албания, България, Унгария, Румъния,
Словакия и САЩ
Краен срок: 30 ноември 2017 година
Професионалисти, които активно участват в програми, свързани с
гражданското участие и застъпничество (гражданското общество), организациите
за гражданско образование, групите за застъпничество на гражданите,
обществените активисти и / или организаторите на общности, които работят с
маргинализирани или селски общности могат да каниддатстват за тази 42-дневна
програма.
Общата цел на програмата е да предостави възможност за професионално
развитие на новопоявили се лидери на средно ниво; създаване на форум за
американски и чуждестранни участници да си сътрудничат и да споделят идеи и
стратегии; и изграждане на глобална мрежа от професионалисти, способни да
работят ефективно в взаимосвързана среда.
Очаква се 38 участници от 5-те избрани европейски страни и 19 ментори
от САЩ да допринесат за положително развитие в своите общности.
Менторите от САЩ ще споделят професионалната си експертиза и ще
направят двуседмична реципрочна визита, за да помогнат на своите колеги да
изпълнят техен на индивидуален проект в рамките на 6-9 месеца, да предоставят
консултации и да организират съвместни семинари.
Европейските и американските участници ще обменят опит и ще
насърчават взаимното разбирателство и партньорството между професионалните
групи в САЩ и колегите им в избраните европейски страни.
Изисквания към кандидатите:
- да са на възраст от 25 до 40 години;
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- да са граждани или постоянни жители на Албания, България, Унгария,
Румъния или Словакия;
- да живеят и работят в родната си страна по време на кандидатстването и
по време на подготовката (около 3-4 месеца преди заминаването);
- да имат най-малко две години професионален опит към момента на
кандидатстването.
Източник:
http://glc-teachdemocracy2.org/open-competition-forparticipation-in-professional-fellows-program-2018/

Младежки конкурс за плакат, посветен на Световния ден на храните
16 октомври
Краен срок: 10 ноември 2017г.
Конкурсът е отворен за участници от цял свят на възраст от 5 до 19 години.
Темата е "Промени бъдещето на миграцията. Инвестирай в продоволствената
сигурност и в развитието на селските райони".
Участниците са разделени в 4 възрастови групи: от 5 до 8 години; от 9 до
12 години; от 13 до 15 години и от 16 до 19 години. Всеки участник може да
представи по една работа като файл с формат JPEG.
Плакатите може да са нарисувани с моливи, химикал, въглен, акварелни,
маслени или акрилни бои, както и със смесени техники. Може да се представят и
дигитални рисунки.
Жури на конкурса ще избере по 15 плаката във всяка категория – общо 60
плаката, от които ще се изберат по трима финалисти във всяка категория.
Организатори: Организацията по прехрана и земеделие на ООН и Гилдията
на жените в ООН в Рим.
Източник: http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/en/
Младежки конкурс за видео, посветен на Световния ден на храните
16 октомври
Краен срок: 10 ноември
Конкурсът е отворен за участници от цял свят на възраст от 13 до 19
години.
Дължината на видеото следва да е до 1 минута. То може да е заснето на
всякакво устройство, вкл. камера, смартфон и таблет. Видеото следва да е заснето
през последните 12 месеца, да не е получавало награди и да не се ползва от друга
организация.
Темата
е
“Промени
бъдещето
на
миграцията.
Инвестирай
в
продоволствената сигурност и в развитието на селските райони".
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Организатори: Организацията по прехрана и земеделие на ООН и Гилдията
на жените в ООН в Рим.
Източник: http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/video/en/
Номинирайте Човек на годината 2017
Краен срок: 15 ноември 2017г.
Всеки може да номинира. Могат да бъдат номинирани хора или
организации. Номинираните организации трябва да са регистрирани в България.
Хора
или
организации
се
номинират
заради
конкретна
правозащитнадейност, извършена в периода ноември 2016 г. – октомври 2017 г.
Критериите, по които журито определя кои номинации да допусне и по
които впоследствие избира носителите на наградите, са дейността - постъпка или
практика:
Да е прецедент в правозащитната сфера.
Да има значителен потенциал за обединяване и развитие на
обществото.
Да вдъхновява към действие.
Да се отличава с гражданска доблест.
Да е новаторска и оригинална.
Източник: http://www.humanoftheyear.org/
Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на
общините,
свързани
с
регионалното
измерение
на
Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018”
Краен срок: 15 ноември 2017г.
НСОРБ обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на
договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по
грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното
измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.
Допустими кандидати: всички 265 общини в Република България.
Изпълняваните дейности следва да бъдат насочени към предоставяне на
ясна и достъпна информация относно същността и ролята на Българското
председателство на Съвета на ЕС. Основните послания на проектните дейности
следва да са фокусирани върху представянето на Председателството като ключова
отговорност,
произтичаща
от
членството
в
ЕС;
приоритетите
на
Председателството; постигнатите резултати и ползи от членството на страната ни
в ЕС; приноса на България за развитието и напредъка на Съюза и общностните
политики. Дейностите следва да популяризират България и нейните региони и да
отразяват постиженията на страната ни в различни аспекти на интеграционния
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процес. Отчитайки необходимостта кампанията да достигне до максимален брой
участници, инициативите могат да бъдат свързани и със събития и чествания на
значими паметни дати; събития от културните календари на общините и други
подобни с акцент Българското председателство.
Примерни допустими дейности:
провеждане
на
информационна
кампания
за
планираните
инициативи;
организация, логистика и провеждане на различни форуми и публични
прояви в контекста на информационната кампания за Българското
председателство;
създаване на рекламни и информационни материали за планираните
инициативи;
медийно отразяване на проведените инициативи.
Бюджет: общо 285 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 3 000 лв. (три
хиляди лева).
Участието в конкурса не изисква задължително собствен финансов принос.
Наличието на собствен принос дава на кандидата допълнителни точки при
оценката на проекта.
Източник:
http://www.namrb.org/nsorb-obiaviava-konkurs-za-malkiproekti-svarzani-s-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es-2018
Национален приз „Студент на годината”
Краен срок: 20 ноември 2017г.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските
студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички
области на висшето образование.
Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до
постигнатите им резултати в областта, в която се обучават.
Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки
документи за постигнатите резултати в науката, културата, спорта и други
дейности, свързани с образователния процес на национално и международно
ниво.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/index.php
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Заедно в час започва новата си кампания за подбор на участници за
двегодишната си програма
Краен срок: 20 ноември 2017г.

Заедно в час помага за това нови хора – успешни професионалисти и
завършващи студенти, да влязат в системата на българското образование и да
работят дългосрочно за положителна промяна и намаляване на образователното
неравенство в страната. Учителите по програмата преминават взискателен подбор
и интензивно обучение, фокусирано върху работа с ученици с ниски
образователни постижения и от финансово затруднени семейства.
За кандидатстване не е нужен предишен преподавателски опит, нито
предварително придобита професионална квалификация ,,учител”. Необходима е
завършена бакалавърска степен (до 15 септември 2018 г.) и нагласа, че всяко дете
може да успее и заслужава равен достъп до качествено образование. Участниците,
които предварително нямат квалификация “учител”, ще преминат специализирано
обучение в университет партньор на организацията и ще придобият
правоспособност за преподаване при завършване на програмата.
По време на двете години преподаване участниците получават от Заедно в
час месечен финансов стимул като допълнение към заплатата от училище. В
допълнение, те ще имат постоянната подкрепа на общността от съмишленици и
партньори на организацията, които споделят общи цели и ценности и работят
заедно с участниците за успеха на всяко дете.
Източник:
нови-уча/

https://zaednovchas.bg/заедно-в-час-започва-да-набира-
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очник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6583

19 ОКТОМВРИ – ТРАНСГРАНИЧНА ТРУДОВА БОРСА БЪЛГАРИЯ И
РУМЪНИЯ
В Корпус 5 на Великотърновския университет се проведе Трансгранична трудова
борса между България и Румъния в сътрудничество с Job Tiger.

По време на Трудовата борса студентите и гражданите на Великотърновска
област имаха възможността да се запознаят с актуални предложения за стажове,
практики, както и постоянна работа. Една от основните цели на борсата е да се
засили връзката между образованието и бизнеса, както и трудовата мобилност в
трансграничния регион между България и Румъния в градовете Велико Търново,
Русе, Гюргево и Телеорман. Бяха поканени както български, така и румънски
фирми, с които участниците имаха шанса да се запознаят. На разположение
имаше и материали с полезни съвети за избиране на кариера, кандидатстване за
работа, писане на впечатляваща автобиография и други.
Трудовата борса бе открита с реч от Ректора на Великотърновския
университет – проф. Христо Бонджолов. Събитието се организира и финансира в
рамките на проект Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за
трудова мобилност в транграничния регион между Румъния и България“, по
програма Трансгранично сътрудничество Румъния – България.

За подробна информация за всички реализирани през месеца събития, посетете официалната
страница на „Европа Директно”, Велико Търново www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА М. НОЕМВРИ 2017
10-11 НОЕМВРИ 2017 – КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА
„ЕВРОПА ОТНОВО НА ПЪТ: КОНСЕНСУС,
КОНКУРЕНЦИЯ, КОХЕЗИЯ“ – С. АРБАНАСИ
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ И ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

23 НОЕМВРИ 2017 – ДИСКУСИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА
СЪВЕТА НА ЕС С МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

ИЗПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА EUROPE DIRECT НАСКОРО?
ИСКАМЕ ДА ЧУЕМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!
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