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Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито
Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната
информация може да бъде използвана. Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от
информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговскопромишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент.

Комуникационни приоритети
 10-те приоритета, начертани в политическите
насоки на Комисията Юнкер;

 10 години членство на България в Европейския
Съюз
 Българско Председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.

Събития и информационни продукти за
широката общественост



9 май – Ден на Европа : Подреждане на информационен щанд с
разработени от Търговско-промишлена палата – Враца, EEN Враца и
Център Европа Директно материали, както и материали, предоставени
от Информационния център на Представителството на ЕК в България и
Информационното бюро на Европейския парламент в България;



9 май – Ден на Европа : Организиране на инициативата „Европейска
лаборатория за наука, иновации и технологии“, посветена на науката,
иновациите и информационните технологии в училище.



6 октомври 2017 : Второ издание на Европейски ден на здравословния
начин на живот под мотото „Здраве, живот и хубаво време никога не
омръзват“ (българска поговорка)

Събития и информационни продукти за
конкретни целеви групи
Кампания „Гражданско образование за малките“

насочена към ученици в началния курс на обучение и техните
учители и родители от област Враца и област Монтана
 Поредица от Работилнички за деца по следните теми :
“Аз съм гражданин на България и Европа “ – в гр.Враца и гр.Монтана;
“Аз и моите права и задължения“ – в гр. Враца и гр.Монтана.

Кампания „Европейски уроци за най-малките”
насочена към учители от детските градини, деца на възраст 4-7 години
и техните родители от Враца
 Организиране на интерактивна среща с децата от детските
градини, техните учители и родители на тема „Да поиграем в
Европа“;
 Организиране на игра с деца от детските градини, с помощта на
техните учители и родители „Моят град в Европа“;
 Организиране на конкурс за детска рисунка „Децата в Европа“ и
изработване на 50 картички с детските рисунки от него.

Събития и информационни продукти за
конкретни целеви групи
Регионални срещи на тема „Да комуникираме
Европа в партньорство” с медиите и гражданите


Организиране на четири Регионални срещи от типа
„граждански диалози“ в гр. Враца на следните теми :

- Какво печелим и какво губим от членството си в ЕС;
- Съвпада ли нашата Европа с Европа на институциите;
- Инвестиционният план – защо е важен за Европа и за нас,
като държава членка на ЕС;
- България във фокуса на европейското внимание през 2018 г.;

Събития и информационни продукти за
конкретни целеви групи

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА
КЪМ
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ВРАЦА
ГР. ВРАЦА, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 24,
Тел.: 092/660271, 660273
факс: 092/626308
e-mail: eudirect-vratsa@online.bg
http://www.cci-vratsa.org/europe_direct/index.php

Вече и във Facebook: http://www.facebook.com/eudirectvratsabg
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