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Честита да Ви е новата 2022 година, приятели! Нека да е здрава, успешна и 

късметлия, изпълнена с нови мечти и успехи, с нови приятелства и споделяния! Нека 

да успяваме да вървим напред въпреки всичко, заради всички нас!  

Честита новата 2022 година! 

 

Измина една трудна 2021! Защото трябваше да наваксваме графици, полети, срещи, 

решения, обучения, препоръки, планове.... Но след като успяхме в 2020 и 2021, 

настройвайки нашите компютри на он-лайн „кухни“, конференции, изложби, 

фестивали, Фейсбук надпревари, споделяния, практикуми, клипчета и игри и 

платформи, няма начин да не успеем и в 2022 и във всичко, което ни очаква напред в 

десетилетието! 

Това ще бъде ново десетилетие! Изпълнено на първо място с надежда! За нова 

нормалност, изпълнена с човещина и солидарност, приятелство и споделеност! За 

нова, още по-голяма фамилия с ясна визия за бъдеще и за развитие! Защото нашият 

общ план се нарича План за бъдещето на Европа, стратегия за бъдещето! Не само в 

това десетилетие, стратегия за живот! 

Честита да Ви е новата 2022 година, приятели! Нека да е здрава, успешна и 

късметлия, изпълнена с нови мечти и успехи, с нови приятелства и споделяния! Нека 

да успяваме да вървим напред въпреки всичко, заради всички нас!  

Честита новата 2022 година! 

 

м е с е ц  

Януари 2022 

Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 

финансовата подкрепа на 

Европейския съюз. 

Информацията и 

мненията, публикувани 

тук, не отразяват 

задължително 

официалните становища 

на Съюза. 
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Стартираме една успешна нова година, в която ще приключим нашите проекти и 

ще стартират серия нови наши проекти с партньори от цяла Европа 

rEUnite project 
Предстои Международно събитие “Гражданско общество и гражданско участие 

в тоталитарните режими” ( International event “Civil society and civic participation 

under the totalitarian regimes”) – 23-26 юни 2021г, Велико Търново 

    RADIAL project  

Предстои изготвяне, апробиране и тестване на обучителни модули – помагало 

за обучители за преподаване на рециклирано изкуство на възрастни в 

неравностойно положение и електронен курс по зелено предприемачество. 

EU – United we stand project 

Предстои Международно събитие “Процесът на обединение в контекста на 

бъдещето на Европа” ( International event “European Reunification Process and its 

Aftermath in the Context of the Future of Europe”) – 20-23 октомври 2021г, Велико 

Търново 

22-25 септември 2021 – международна среща Унгария 

11-12 ноември 2021 – международна среща Франция 

 

Международна среща – Вилнюс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НОВИНИ 

 

 

Европейски 

информационен център  

пл. Център №2,  
ВТУ "Св.св. Кирил и  
Методий", Корпус 5,  

каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
+359 62 605060 

 
          europedirectvt@europeinfocentre.bg 

 

www.europeinfocentre.bg 

 

НАШИЯТ 
КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ ЯНУАРИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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НОВИ ПРОЕКТИ 

 

      НОВИ НАЧИНИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА 

ПРО 
Проектът NICE насърчава приобщаването, солидарността, устойчивостта и 

опазване на околната среда в цялостна социална кръгова икономика. 

Проектът цели да подготви приобщаващо ядро от социални работници и 

заети в социално предприемачество в “посланици” за кръгова икономика и 

социално приобщаване. За професионалистите в областта на образованието 

за възрастни ще бъде разработена учебна програма от 10 стъпки за развитие 

на техните бизнеси/проекти, обхващаща аспекти като маркетинг, продажби и 

компетенции за връзки с обществеността, стратегии и аргументи за започване 

и поддържане на сътрудничество с други браншове и заинтересовани страни 

в общността. Програма Еразъм + 

Сайт на проекта - http://www.europeinfocentre.bg/?p=8721  

 

Новият джедай – НОВО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ЗЕЛЕНИ ДОСТАВКИ

 

                                                Обща цел на проекта New Jedi е идентифицирането на нова професионална 
фигура,                                  фигура, която да придобие уменията, изисквани от променящия се пазар на труда  
                                               на доставките на храни, която да може да предоставя на компаниите 
консултантски                       и управленски услуги, с многосекторно ноу-хау в областта на икономиката, 
                                               логистиката, храните и най-вече в областта на екологичната устойчивост.  
                                               Програма Еразъм + 

Сайт на проекта - http://www.europeinfocentre.bg/?p=8666 

 СПОРТЪТ И ИЗКУСТВОТО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ 

КОМПЕТЕНЦИИ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Проектът SPARKLE е насочен към развитие на неформалното образование 

за маргинализирание младежи в 4 държави от ЕС /Испания, Германия, Полша 

и България/ , като се отразява значението на извънкласните аспекти на 

изкуствата и спорта като инструменти за подобряване на ключовите 

компетентности на младежите, изисквани от съвременното мултикултурно 

европейско общество. Програма Еразъм + 

Сайт на проекта:                           Сайт на проекта - http://www.europeinfocentre.bg/?p=8676 

 

http://www.europeinfocentre.bg/?p=8721
http://www.europeinfocentre.bg/?p=8666
http://www.europeinfocentre.bg/?p=8676

