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Можете ли да се възползвате от възможностите, които предоставя членството в Европейския съюз,
ако не познавате правилата? Възможно ли е да произвеждате конкурентоспособни стоки, ако не сте
добре информирани за изискванията на единия пазар? Можете ли да бъдете активни европейски
граждани, ако не знаете как функционира Европейският съюз, какви са неговите политики и как те
влияят върху ежедневието ви? Как ще направите своя избор къде да учите и работите, ако не разполагате с достатъчно информация? Как ще получите финансиране за проектите си, ако не познавате
възможностите на европейските програми?
Тези, които са информирани, имат много по-големи шансове да вземат най-добрите решения и да се
възползват от многобройните възможности на европейската интеграция.
Над 500 центъра„Европа Директно" в 28-те държави членки посрещат голямото предизвикателство
да осигурят по-голяма информираност на гражданите за правата, за отговорностите, за политиките,
за правилата, за програмите на Европейския съюз, да изслушват техните безпокойства, препоръки и
мнения и да ги насърчат да бъдат активни творци на Обединена Европа.
Информационните центрове „Европа Директно" предоставят информация, отговарят на въпроси,
организират дискусии, работят с медиите.Ако имате въпроси за:
-политиките на ЕС и възможностите за участие в програмите на ЕС;
-работа, образование и обучение, пътуване и живот в ЕС;
-потребители и граждански права;
-социални, здравни и други въпроси;
-информация за контакт с европейските институции;
-други въпроси, свързани с ежедневието в Европейския съюз, обърнете се към най-близкия
център„Европа Директно".
В „Европа Директно" можете да получите безплатни информационни издания.
В България работят 17 европейски информационни центъра „Европа Директно" в градовете София,
Благоевград, Смолян, Русе, Габрово, Велико Търново, Сливен, Шумен, Кюстендил, Враца, Стара
Загора,Пловдив, Бургас,Варна, Плевен, Видин, Хасково.
Центровете Европа Директно допълват и подкрепят работата на Представителството на Европейската
комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент в България на местно и
регионално равнище и прилагат активен подход към комуникация с гражданите, местните
заинтересовани страни, медиите и др.

9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА
На 9 май Деня на Европа централният площад на всеки град се превръща за един ден
в европейска територия – знамената на България и Европейския съюз, многото
европейски балони, щандовете с печатни информационни материали, допринасят за
създаването на празнична атмосфера във всеки град на мрежата Европа Директно
България.
През изминалите 10 години от Центровете Европа Директно в България са организирани
над 380 празнични часове на концерти, изложби, игри, радиопредавания, конкурси,
паради, послания, театрални представления, арени за изява на младежката креативност и
ентусиазъм, рисунки на асфалт и хартия, пъзели, доброволчески акции, диалози, викторини,
посветени на Деня на Европа.
В честванията са въвлечени над 30 000 европейски граждани.
Създадени са над 120 широки партньорства с други европейски мрежи, образователни
институции, читалища, общински администрации, клубове по интереси, библиотеки
Чрез тези събития ние популяризираме 9 май Деня на Европа като един от символите на
ЕС и провокираме, чрез нашите инициативи, промяна в поведението на хората и заемане
на активни позиции.
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Smolyan

Gabrovo

Фестивал на езиците

Състезание „ЕВРОориентиране”

Plovdiv
Празничен Концерт

9 МАЙ – ДЕН НА ЕВРОПА

Pleven
Инициатива „Отново на училище“

Stara Zagora
Парад на знамената на страните-членки на ЕС
Информационен кът за Европейския съюз

Vratsa
„Подари ми усмивка!” – доброволческа акция
-Кампания „Вземи ме, засади ме, донеси ме и ме подари“ -Флашмоб „Моят ден в Европа“;
-Инициативата „Цветна фиеста“.
„Викторина под мотото „Познавате ли Европейскиясъюз“
Информационен ден за учениците от училищата в област Видин

Vidin

Sofia

Автобус Европа
Състезателна игра „Сглоби европейския пъзел”;
Състезателна образователна игра „Открий европейското съкровище”;

Haskovo

„Европа през нашите очи“- пленер и пътуваща изложба

Varna
„Нощ на литературата във Варна 2016”
Състезание “Аз съм европейски гражданин”
кампания - "Детска фолклорна магия“

Ruse

Burgas
Информационен ден на открито „Европа работи за гражданите",

Shumen

9 МАЙ

Информационно събитие „До Брюксел и назад“

Veliko Tarnovo
„Европейски книгник“ (пикник),
спортна щафета „Предай европейския флаг”,

Kyustendil
Велопарад под мотото „Европа на колела“
Инициативата „Алея на европейските дървета“
Игрословици „Подреди Европа“

Етнофестивал „Различни сме, но сме заедно”

Blagoevgrad

Sliven
Кампания „Европейският съюз близо до Вас”
Tеатралната постановка "Приказка за Европа”
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Европа в музика, танц, слово (концерт)
Цветна Европа (пленер),
Да поговорим за Европа (информационен щанд )

Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Велико Търново”
Veliko Tarnovo

Veliko Tarnovo
адрес: бул. “България” 24, п.к. 345, 5000 Велико Търново
тел.: +359 62 605 060
е-mail: office@europeinfocentre.bg
website: http://www.europeinfocentre.bg/
фейсбук: www.facebook.com/europeinfocentrevt

Добри практики и партньорства:
Клуб „Европа“
ЕИЦ има впечатляващ опит в работата си по
подготовка и развитие на млади хора и изграждане
на лидерски умения и качества тях. Една от добрите
практики на Центъра, признати на европейско ниво е
студентски клуб „Европа“ - дългогодишен проект на
ЕИЦ „Европа Директно“ – Велико Търново, в състава
на който влизат подбрани по определени критерии
студенти от различни специалности. Чрез създаването и поддържането на този проект
ЕИЦ има за цел да формира общност от активни млади хора, които да са наясно със
структурата, функциите и възможностите на ЕС и които да бъдат проактивни посланици на
европейските ценности. Студентите преминават през редица обучения по основни
европейски теми, комуникационни умения, лидерство и пр., като имат абсолютната свобода
да решават сами какво имат интерес да научават и развиват. Младежите участват активно
и във всички събития и проекти на информационния център, което е в полза и за двете
страни. Екипът на центъра получава подкрепа при провеждането на събития, а младежите възможност за прилагане на новопридобитите умения на практика. Екипът насърчава и
подпомага участия на студентите в множество международни младежки проекти, преди
всичко по програма „Еразъм+“, в които студентите развиват и уменията си за работа
в междукултурна среда.
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Активно гражданство:

Veliko Tarnovo

Представителите на Центъра участват активно в разнообразни международни проекти,
свързани преди всичко с насърчаването на активно гражданство и развитието на умения
и компетенции сред специфични целеви групи. Организирането и участието в срещи от този
тип носят изключителна полза както за самия екип на ЕИЦ, така и за младежите – доброволци.
Интернационалните срещи са чудесна предпоставка за придобиване на реален практически
опит, който бива оценен при последващи участия от такъв тип, а още по-голяма стойност за
младежите има при кандидатстване за работа. Всички доброволци, участвали в национални
и международни проекти на ЕИЦ се развиват успешно, използвайки натрупания по време на
обученията опит. При всяка възможност се организират и различни конкурси /за снимка,
есе, рисунка и пр./, победителите от които, получават възможност за участие в международни
проекти.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Габрово”
Gabrovo

Gabrovo

адрес: ул. “Брянска” 30, 5300 Габрово
тел.: +359 66 803 142
факс: +359 66 804 183
е-mail: europedirect@chamber-gabrovo.com;
website: http://europedirect-gabrovo.info
работно време с посетители: Понеделник – Петък 9:00 - 12:00 ч., 13:30 - 17:00 ч.

Добри практики и партньорства:

Отбелязване на Европейската година
Всяка година в работната си програма „Европа директно“ Габрово
планира множество събития, посветени на съответната европейска
година. Особено атрактивни и вълнуващи те бяха през
2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора
и солидарността между поколенията. В обявения конкурс
„Традициите не остаряват“ децата и учениците трябваше
да научат и да опишат от своите баби и дядовци стари традиции
от региона, игрите, на които те са играли в своето детство, да
намерят здравословни и евтини габровски рецепти.
По време на празника на здравословното хранене и спорта
(който е традиционен за „Европа директно Габрово“) те показаха
какво са научили и се състезаваха в екип с баба и дядо.
Изложбата на гозби по стари рецепти предизвика небивал интерес
сред всички присъстващи, а накрая всичко много бързо се изяде.
Това, което децата успяха да научат от възрастните, беше издадено
в една необичайна книжка „Няма книжка като тази“, а победителите
получиха много награди на тържество в Дома на хумора.
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Летни детски лагери

Gabrovo

Летните детски лагери са традиционни за „Европа
директно“ Габрово. В детския лагер „Аз познавам
правата си“ години наред деца от 6 до 12 години
съчетаваха летните игри и забавления с повишаване на
знанията си за ЕС и запознаване с правата си като част от
правата на гражданите.
Много често към лагерниците се присъединяваха
и други деца. Водени от убеждението,
че любовта към науката и техниката и бъдещите
кадри се изграждат от малки, от две
години „Европа директно“ Габрово организира
съвместно с една от габровските фирми
детски научно-технически лагер „Млад техник,
изследовател и изобретател“.
Децата имат възможност да се запознаят как
работи 3D принтер, да управляват дрон.
А тази година при закриването на лагера те
имаха уникално преживяване – да летят със
самолет и въздушен балон.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Русе”
Ruse
aдрес: ул. Александровска 26, Роял Сити Център, етаж 3, 7000 Русе
тел./факс: +3598 2 507 875
е-mail: direct_ruse@europe.bg
website: www.ruse-direct.eu
фейсбук: http://www.facebook.com/EuropeDirectRuse;
https://www.facebook.com/EuropeDirect.IC.Ruse
туитър: https://twitter.com/europedirectrus

Ruse

Добри практики и партньорства:
Лятна библиотека на открито
Четири пъти от 24 юли до 28 август
русенци имаха своя лятна
библиотека, в историческото
сърце на града - градинката
на площад „Батенберг“.
Под сянката на дърветата
посетителите имаха възможност
да разгледат и да прочетат
различни издания на службите
за информация на Европейския
съюз.
Беше представена информация
за начините за поръчка и
безплатна доставка на
нужната им литература и
документация.
На най-малките русенци бяха раздадени книжки, карти, албуми и моливи за оцветяване.
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Лятната библиотека на открито е инициатива на Информационния център
ЕВРОПА ДИРЕКТНО Русе, и се осъществи в партньорство с Регионална библиотека
„Любен Каравелов“ Русе. Темите на четирите събития бяха „Деца и ученици“,
„Европейско финансиране“, „Права на гражданите“ и „Живот и работа в ЕС“.

Конкурс за детска творба Моят умен град
Поканихме русенските деца да
помечтаят и да ни покажат
виждането си за развитието на
своя град в следващите 20 години,
като умен град - екологично,
технологично и устойчиво
място за живеене.
Използвахме детската фантазия,
за да напомним и на родителите
ролята им на създатели
на по-добро и качествено място
за живеене и развитие на
бъдещото поколение европейски
граждани.
Конкурсът обхвана русенски деца
до10 годишна възраст,техните
творби бяха сканирани и качени
в специална страница във Фейсбук.
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Ruse

Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-София”
Sofia
адрес: ул. “Г.С. Раковски” 101, ап. 1, 1000 София
тел.: +359 24 719 818
е-mail: direct@europe.bg
website: http://direct.europe.bg
фейсбук: https://www.facebook.com/ЕДЦСофия/272254682883412?fref=ts

Sofia

Добри практики и партньорства:
Дискусия „Европейският дневен ред: преглед 1.0 на
предизвикателствата и приоритетите пред ЕС”
Информационният център „Европа Директно” – София,
Европейският институт и гражданската платформа за дебат
и общо действие MoveBG организираха дискусия на тема
„Европейският дневен ред: преглед 1.0 на
предизвикателствата и приоритетите пред ЕС", Една година
след избора на членове на новия Европейски парламент
и половин година от работата на „Комисията Юнкер” беше
направена своеобразна „ревизия“ напо ключови
приоритети от Програмата за работни места, растеж,
справедливост и демократична промяна на председателя
на ЕК. Бяха изведени основните акценти в постигнатото
до момента от страна на Европейската комисия и
Европейския парламент и бяха дискутирани следващите
стъпки в преодоляването на основните предизвикателства
пред икономическия „рестарт” в Европа, външната
политика и политика за сигурност.
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В рамките на събитието бяха представени теми, свързани с икономическия растеж
в Европа, напредъка по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ),
изграждането на енергийния съюз, европейския дневен ред за миграцията и Европейския
съюз на световната сцена, предизвикателствата и възможностите, свързани
с миграционните вълни, политиката на разширяване,
взаимоотношенията с Русия, укрепването на сигурността по външните граници на ЕС,
радикалния ислям и свързаните с него заплахи и др.

Sofia

Ученически лагер
„Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“
В гр. Трън, се проведе четиридневен ученически лагер
„Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще“,
организиран съвместно от
Информационния център „Европа Директно” – София
и Центъра за развитие на човешките ресурси.
В него взеха участие победителите от националния конкурс
за ученически разработки и видео материали „Моят град – облик на развитието”,
посветен на Европейската година 2015. Участниците имаха възможността
да научат повече за целите и приоритетите на Европейската година за развитие 2015,
за европейски младежки програми и инициативи, както и да се включат
в различни практически обучения/работни ателиета,
посветени на Европейската година 2015.
В рамките на лагера бяха проведени различни ателиета
– дърворезба, грънчарство, филмово изкуство,
съобразени с темата на Европейската година за развитие.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Кюстендил”

Kyustendil
адрес: ул. “Отец Паисий” 11, читалища “Братство”, 2500 Кюстендил
тел.: +359 78 526 395
е-mail: centre@europedirect-kn.info
website: http://www.europedirect-kn.info/
фейсбук: Europe Direct – Kyustendil

Добри практики и партньорства:
СИМУЛАЦИЯ НА КАМПАНИЯ „ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014”
Инициативата бе организирана от Информационен център Европа Директно – Кюстендил и
бе част от дейностите за популяризиране на изборите за Европейски парламен през 2014 г.
Целта й бе да повиши информираността на гражданите и по-специално на младите
избиратели относно предстоящите избори, както и да ги насърчи да вземат участие и да
дадат своя глас.
Преки участници в симулацията бяха петима ученици от ЕГ „Д-р Петър Берон” гр. Кюстендил,
които влязоха в ролята на кандидати за евродепутати и говориха пред публика по актуални
европейски теми. Целта им бе да защитят собствена теза и да убедят публиката защо трябва
да гласува за тях. След дебат и отговори на поставени въпроси се проведе симулативно
гласуване от присъстващите и бяха обявени резултатите от „изборите”. В симулацията се
включиха ученици от ЕГ „Д-р Петър Берон”, членове на Евроклуб „Предизвикателствата на
бъдещето” и представители на младежки сдружения.
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Kyustendil
АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ЕВРОПЕЙЦИ
Информационен център Европа
Директно – Кюстендил организира
тридневно обучение с практическа
насоченост
„Академия за млади европейци”. В него се включиха 20 млади хора на възраст 15 - 29 г.
Целта бе повишаване знанията на младите хора за ЕС и изграждане на умения за ефективна
комуникация в разнообразни ситуации.
Бяха разгледани темите: История и
институции на ЕС,
ЕК в полза на гражданите, ЕП и българските
евродепутати в него, Дейности на ЕС, насочени
към младите хора – мобилност, работа,
образование, Европейска година на
развитието 2015, Права на гражданите
на ЕС, ЕС на световната сцена, Стратегия
"Европа 2020", Схемата „Гаранция за
младежта“, Как да презентираме Европа и др.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Благоевград”
Blagoevgrad

Blagoevgrad

адрес: ул. “Тодор Александров” 23, ет. 6, 2700 Благоевград
тел.: +359 73 885 017
факс: +359 73 885 018
е-mail: eu.direct_bl@abv.bg
website: http://www.europedirect.cci-bl.org/
фейсбук: http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/eudirect.blagoevgrad

Добри практики и партньорства:
Дигитална Европа
(Да го направим умно и интересно-Информационните
технологии в неформалнотообразование)
Целта на събитието е да формира отношение
към теми свързани с ЕС- истории, институции,
ценности.
Използването на информационните
технологии в гражданското
образование на децата.
В партньорство бяха изградени младежки
информационни общности.
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„Човек и всичко“
(Европа - това се отнася по един и същи начин за хора, пиеси, работа,
политика, наука, футбол, любов, всичко…)
В партньорство със Стопански факултет в Югозападен университет «Неофит Рилски».
Идеята е за въздейстието върху нагласите за личностно развитие, увереност
за гражданска и предприемаческа активност, способност за реализация на идеи,
изграждане на мрежа от контакти.
ЧОВЕК И ВСИЧКО: Какви теми искаме да разглеждаме? Какви лектори искаме да чуем?
Има ли смисъл да сме част от проекта? Каква е моята представа за развитието на проекта?
-Бизнес идея? А сега накъде? Какво ми е необходимо, за да осъществя идеята си? Знания?
Финансови средства? Съмишленица? Какво още?
-Игровизацията като тенденция в бизнеса и образованието. Защо? Как? С кого?
Какво ново? Ползи?
-Екипен играч ли съм?
-Какво съдържа добрата презентация?
-Необходим ли е лидер?
-Студентски форум на тема: „Уроците от кризата.
Инструменти за финансиране на предприемаческа идея.“

Blagoevgrad
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Стара Загора”
Stara Zagora

Stara Zagora

адрес: ул. “Ген. Столетов” 127, 4000 Стара Загора
тел.: +359 42 605 007
тел./факс: +359 42 638 075
е-mail: europedirect@szeda.eu
website: http://www.europedirect.szeda.eu/
фейсбук: https://www.facebook.com/europedirectstarazagora
адрес: бул. “Розова долина” 6, 6100 Казанлък
тел.: +359 43 198 260
e-mail: europedirect@szeda.eu

Добри практики и партньорства:
Размяна на Коледна украса
Ежегодно информационен център Европа
Директно – Стара Загора се включва във вече
десет годишната инициатива стартирала от
центъра в Ланголен, Уелс „Размяна на Коледна
украса”.
В резултат на предишните кампании,
повече от 15 училища от Стара Загора и региона
се включиха в размяната, а получените от Европа Директно – Стара Загора украшения бяха
наредени от деца на специално поставена Коледна елха на различни ключови места в
Стара Загора. Събитието беше отразено включително и от националните медии.
С размяната на коледна украса участниците могат да получат пакети от всички кътчета на
Европа, в които има украса и информация за коледните традиции от съответното място.
Целта е чрез творчески и забавни дейности да се разширят познанията на най-малките
ученици по география, история, култура, езици, което ще допринесе за по-добро разбиране
за това какво означава да си гражданин на Европа.
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Всяка година участват все повече страни, като през последната 2015г. са се включили над
200 училища от почти цяла Европа. Проектът създава предпоставки за насърчаване на
училищата да поддържат връзка с другите училища – техни партньори по обмен.
Всяко училище получава достатъчно на брой пакети от други училища (между 25 и 30).
Информацията, която се получава заедно с играчките, може да бъде използвана за
организиране на собствено събитие в училището „Как се празнува Коледа в Европа”.
Участниците от паралелки в начална степен на обучение, трябва да се ангажират
с дейностите по изработка на коледна украса, отразяваща нашите традиции в празнуването
на Бъдни вечер и Коледа и да прибавят към украсата информационен пакет на английски
език за България и Старозагорския регион и коледните ни традиции.
Всяка година инициативата привлича огромен интерес сред децата и техните родители.
Това настроение се пренася и към цялото училище, когато започнат да идват изработените
играчки от различни краища на Европа и да създават коледен трепет и усещане за
наближаващия свят празник.

Stara Zagora

Дни на Европейския парламент
Европа Директно - Стара Загора организира съвместно с Европейската комисия в България
и Информационното бюро на Европейския парламент в България ежегодно събитие под
името „Дни на Европейския парламент и European Master Class".
Всяка година повече от 45 младежи от училища в от областите Стара Загора и Ямбол влизат
в ролята на държавни глави и евродепутати. Участниците имат изключителната възможност
да разберат тънкостите на процеса на вземане на решения и взаимодействията между
институциите в Европейския съюз по време на кратките теоретични лекции за Европейската
комисия, Европейския съвет и Европейския парламент.
В рамките на две симулационни игри, на участниците се дава възможността да приведат
наученото в практика. Най-напред младежите обсъждат различни предложения
на Европейската комисия, като например многогодишната финансова рамка на Европейския
съюз, план за бежанските квоти и т.н., по време на редовно заседание на Европейския съвет.
Те защитават позициите на различните страни-членки, влизайки в ролята на съответния
министър-председател, президент или канцлер.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО - Сливен”
Sliven
адрес: ул. “Славянска” 3, ет.4, 8800 Сливен
тел./факс: +359 44 622 141
е-mail: europedirectsliven@gmail.com
website: http://www.europedirect-sliven.eu/
фейсбук: http://www.facebook.com/europe.directsliven

Sliven

Добри практики и партньорства:
Евробазар „Сливенският продукт с европейско качество”
През 2016 г. се проведе Евробазар „Сливенският продукт – с европейско качество”
в гр. Сливен. Целта на базара беше да се популяризира местният бизнес, качествената и
здравословна продукция от региона. Инициативата е във връзка с Европейската зелена
седмица Green Week, най-мащабното събитие, посветено на климата и енергията в Европа,
което се провежда всяка година в началото на юни. Събитието се организира от
Информационен център „Европа Директно” Сливен в партньорство с Клуб по конен спорт
„Табора”, фондация Обществен дарителски фонд и Община Сливен.
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Sliven
В Евробазара участват производители от Сливен и региона, които изложиха своята продукция
в отделни щандове, включваща екологични и здравословни плодове, зеленчуци и зелени
подправки; горски билки, билкови чайове и мед; хлябове по италиански и руски рецепти.
В Евробазара участват и няколко винарски изби от Сливен и региона, предлагащи различни
видове вина и серии био-вина. По време на базара има и две съпътстващи изложби
на предмети изработени от рециклирани материали от деца от Арт-център „Седем” и
фотоизложба „Старинни сливенски гозби” на Обществен дарителски фонд Сливен. За децата,
гости на базара, през първия ден организира арт-работилница, в която те
изработват бижута и други предмети от рециклирани материали.
Информационно турне "Европейският съюз близо до Вас"
Всяка година Европа Директно Сливен провежда информационна кампания „Европейският съюзю
близо до Вас” .Мобилни информационни щандове на европейския информационен център
Европа Директно Сливен и негови партньори, посещават населените места от Област Сливен.
Целта на кампанията е полезна информация от и за ЕС да достигне до максимален брой граждани.
Щандове с информационни материали на европейска тематика се разполагат на централни
места в градовете. Присъстват теми като: икономика, транспорт, права на потребителите,
права на гражданите, основателите на ЕС, намиране на работа в ЕС, младеж, култура, околна с
реда и много други. Най-малките посетители се радват на цветни книжки с картинки и
забавни образователни комикси.
Партньори на инициативата са: Община Твърдица, Община Сливен, Община Котел, Община
Нова Загора, НЧ "Св.св. Кирил и Методий" - Твърдица", Местна комисия за борба с трафика на
7 хора, Технически университет - филиал Сливен, Информационния център на евродепутата
Мария Габриел и Център за кариерно ориентиране - Сливен.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Враца”
адрес: ул. “Христо Ботев” 24, П.К. 267, 3000 Враца
тел.: +359 92 660 271,
факс: +359 92 626 308
е-mail: eudirect-vratsa@online.bg
website: http://www.cci-vratsa.org/europe_direct
фейсбук: https://www.facebook.com/eudirectvratsabg/

Добри практики и партньорства:
В рамките на Кампания за „Толерантност, ненасилие и
антидискриминация в училище”, Информационният център
Европа Директно Враца към Търговско-промишлена палата –
Враца, съвместно с Регионален Инспекторат по Образованието
– Враца, организира обучение на две групи преподаватели
от 4-ти до 12-клас и една група педагогически съветници от
Област Враца в два модула „Как да преподаваме
антидискриминация” и „Как да преподаваме ненасилие и
толерантност”. Целта на тези обучения е да променим
негативни предразсъдъци, стереотипи и дискриминационни
практики в училище и в нашето ежедневние, посредством
прилагане на добри европейски практики в тази област.
Както и да повишим знанията и уменията за преподаване в
училищата от Област Враца на общите демократични ценности,
в основата на които лежат междукултурното единство и
уважение на различното на друго мнение, на многообразието.
Кампанията за „Толерантност, ненасилие и антидискриминация
в училище” включва още изнасяне на публичен открит урок от спечелилия конкурса за
най-добре разработен урок запреподаване на антидискриминация и толерантност, и
организиране на училищен фотоконкурс на тема «Европа е за всички».Основни послания,
които бяха отправени по време на цялата кампания: Ценни сме, защото сме различни и
единни в многообразието.
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Кампанията „Вижте Европа, но се върнете във Враца!“ е част от обща кампания на
Центровете Европа Директно България „Мисията възможна“ за 2016г.
Целта на кампанията е да покажем „добрите примери“ , да насърчим и мотивираме младите
хора, получили образованието си извън България/извън региона да се завърнат в родния
край/в България и да допринесат за развитието му. Както и да окуражим и покажем на
младите хора, решили да останат в региона/България, че тяхната реализация не само
е възможна в България, но и желателната, имайки предвид нуждата от създаване на нови
работни места, повишаване на заетостта и съответно инвестициите.Инициативите, които се
проведоха с широко участие на обществеността беше срещата дискусия на тема : „Мисията
възможна?“, по време на която над 90 ученика и младежи се срещнаха с посланници и
вдъхновители като:Дарин Маджаров, Катя Тодорова, Любомир Янчев, Калин Клиев
Христо Петков, Светлин Стоянов.
Чрез своите презентации, споделен личен опит и собствени истории за 100%-то раздаване,
за подадената ръка, за промяната в сърцата, за любовта, за оставената следа, те отправиха
посланията към младите хора, никога да не се отказват, да се равняват по добрите, да
следват и се борят за мечтите си докрай.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Шумен”
адрес: ул. “Цар Освободител” 130, 9700 Шумен
тел.: +359 54 800 126
факс: +359 54 800 629
е-mail: europedirect.sh@gmail.com; europedirect@abcshumen.org
website: www.europedirect-shumen.com

Добри практики и партньорства:
Европа Директно Шумен и детските градини
Европа Директно Шумен работи активно с редица детски градини от областта. Традиционно всяка
година се провеждат празници по повод 22 април - Деня на Земята и 9 май - Деня на Европа.
Децата, нашите малки и верни приятели участват в почистващи зелени кампании, засаждат цветя,
дървета и храсти и от малки получават полезни знания как трябва да опазваме околната среда и
природата.
Тази година възпитаниците на ВИПУСК 2016 от ЦДГ „Светулка”, гр. Шумен заедно със родители
и учители засадиха своите дръвчета. Направихме го заедно! За да ги има и след нас.Всички се
включиха активно, но най-ентусиазирани бяха малчуганите, които радостно потропваха,
почистваха, поливаха и създадоха нещо свое, което ще остане като спомен ... от тях.
Дадено беше и обещанието да се върнат след време и да засадят нови.По повод 9 май се
провеждат детски празници „Честит рожден ден, Европа!”, които включват езикови викторини,
изложби от детски рисунки, парад на знамената, карнавал на приказни герои, европейски песни,
игри и танци, спортни състезания. Под звуците на европейския химн четири деца понесоха
синьото знаме, а други дванадесет поставиха тържествено върху него в кръг 12-те златни звезди,
за да изгрее европейския символ на обединението, свободата и демокрацията, след което
малчуганите запяха песен за любимата им песен за България - „Родина”.
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КОНКУРС „Най-добра идея за start-up бизнес“
Конкурсът бе организиран от Европа директно - Шумен“ в партньорство с „Център за кариерно
ориентиране – Шумен“ и „Предприемаческа академия CREW 21“ и от Областния информационен
център – Шумен.
Инициативата е за набиране на бизнес
идеи за стартиране на бизнес от младежи
до 29 години с интерес към
предприемачеството и новите технологии.
Целта на провеждането на конкурса е
да се генерират, анализират и подкрепят
иновативни бизнес идеи от младежи с
потенциал за реализация,като на тази
основа се подобрят иновационните
процеси и се насърчи предприемачеството
в района. Конкурса се фокусира върху
младежи с предприемачески дух и
иновативни идеи, които се възползват
от конкурентните предимства на
Североизточния район и създават добавена
стойност, по отношение на растеж и заетост.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Пловдив”

адрес: ул. “Константин Фотинов” 15, 4000 Пловдив
тел./факс: +359 32 628 374
е-mail: eudirect.plovdiv@centerbg.org; eudirect.plovdiv@gmail.com
website: www.eudirect-plovdiv.centerbg.org
фейсбук: http://www.facebook.com/europedirect.plovdiv
туитър: https://twitter.com/EUDirectPlovdiv
блог: http://eudirectplovdiv.blogspot.com/

Добри практики и партньорства:
Европа Директно провежда поредица от дебати „Европа директно” в град Пловдив
Пловдив провежда поредица от дебати от 2014 година с младите хора от град Пловдив на различна
тема свързана с някой от 10-те приоритета от работната програма на Европейската комисия.
Участницитев дебатите, студенти и други млади хора от града на тепетата, се запознават с
актуалното състояние на Европа по определената тема например „Миграция” или
„По-силен участник на световната сцена” или „Нов стимул за работните места, растежа и
инвестициите”. След обявяване на темата участниците в дебата се разделят на две групи, които да
изработят аргументи „ЗА” и „ПРОТИВ”. Последва последователно представяне на отделните групи
с аргументи по „тезите” на определените им позиции. Така се създава висока активност и лично
отношение към проблематиката, изслушване и изграждане на толерантност към различното
мнение.

-23-

Открити уроци „Европа директно” в детските градини и училищата в област Пловдив
Пловдив провежда всяка година около 10 открити урока с деца от 5 до 15 годишна възраст от
различни населени места в областта. По време на уроците децата се запознават с държавите
членки наЕС и правата им като европейски граждани. След всяко представяне екипът провежда
различни образователни игри. Най-малките деца нареждат пъзел с картата на Европа, а на
учениците се предагат различни електронни игри с образователен характер на европейска
тематика.
Уроците приключват с малки подаръчета за активността на децата, включващи информационни
материали, съобразени с възрастта им, които в последствие се ползват и в учебния процес от
техните преподаватели.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Смолян”

адрес: ул. “България” 3A, 4700 Смолян
тел./факс: +359 30 181 433
е-mail: newh@mail.bg
website: http://www.horizonti.eu/europe-direct/

Добри практики и партньорства:
Една от добрите практики на
„Европа Директно” Смолян от
2012 г. до момента е
обявяването на покана към
граждани и институции
от областта за разработване
и реализиране на мини проекти.
Темите, по които се провокират гражданите да работят (творят, играят, дискутират) са
съобразени с приоритетите на Европейската комисия за съответната година и в същото
време дават свобода при реализиране на собствени идеи.
По този начин се стимулира местната общественост към придобиване на практически
опит в разработването и изпълнението на проекти и се фокусира вниманието върху
важни европейски теми.
„Европа Директно” Смолян е помогнал за осъществяването на 23 мини проекта,
реализирани от: 11 училища ( 4 в гр. Смолян, 6 от други градове и села в региона),
6 клуба по интереси (младежки, скаутски, на пенсионерите, на офицерите от
запаса и др.), държавни институции - Регионален исторически музей Смолян, Регионална
Здравна Инспекция Смолян.
В резултат на мини проектите са създадени качествени и разнообразни продукти:
книжка „Приказка за Европа”, картички „Моята нарисувана идея за музея на Обединена
Европа”, албум „Европейските ценности през погледа на детето”, брошура „Моите права и
задължения”, ученически вестник „Лидер”, тефтер „Българските културни ценности,
споделени с европейските граждани”, есета, стихове, презентации на европейска тема;
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проведени са ученически куклен театър „Приказка за Европа”, скечове „С игри да научим
гражданските си права”, концерт по случай Деня на Европа, кулинарно шоу „Обединени в
Европа чрез традиции и култура”, празник на открито за децата инвалиди, лятна детска
работилница в музея, рубрика Europe Direct Smolyan в местна онлайн медия, игри,
викторини, обучения, дискусии и други.Реализирането на мини проекти се превърна
в удачен за центъра и обществеността начин, чрез който европейската информация
да достига най-директно до ползвателите
си – гражданите на Смолян и областта.

.

По повод изборите за Европейски парламент през 2009, Европейски информационен
център „Европа Директно” Смолян проведе национален конкурс за хумористичен плакат
„ Защо да гласувам за Европейски парламент”. Целта на конкурса бе да популяризира
най-добрите идеи, които показват красноречиво и с чувство за хумор, защо ние
българските граждани, трябва да гласуваме на европейски избори.
С участието си в конкурса граждани от цяла България показаха, че българския народ все
по-добре разбира общоевропейските ценности и е способен да ги сподели и обогати.
Най-добрите творби бяха отпечатани и разпространени по време на кампанията за
Европейски избори в област Смолян.Бе организирана и пътуваща изложба с плакатите,
която гостува в няколко от центровете „Европа Директно” в страната.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Плевен”

адрес: пл. “Възраждане” 1, офиси 314, 5800 Плевен
тел.: +359 64 83 65 58
е-mail: europedirect.pl@gmail.com;
website: http://europedirect-pleven.eu
фейсбук: https://www.facebook.com/#!/profile.php

Добри практики и партньорства:
Kомуникация с гражданите, за да популяризираме идеята, че Европа е общ проект, че
европейските институции имат своите механизми да чуват гласа на хората, че Европейската
комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент консултират с Комитета на регионите
всички въпроси, касаещи местното и регионално управление, включително: здравеопазване,
образование, заетост, социална политика, икономическо и социално сближаване, транспорт,
енергетика и изменение на климата. В този контекст прилагаме специфични инструменти,
които не само да информират, въздействат и окуражават, но и променят скептичните
нагласи на онези граждани, които поради липса на информация и достатъчна политическа
култура, трудно достигат до разбирането за стойността и значението на Европейските
ценности, сътрудничеството между членовете на ЕС, ползите за България и нейните
-27граждани.

Европа Директно – Плевен създаде и поддържа десет изнесени информационни
бюра в читалища в общинските центрове на област Плевен, които с наша помощ предоставят
периодично информационни материали, организират местни малки събития. Поддържането
на европейските теми и активности в малките населени места осъществяваме чрез ежегодни
конкурсни сесии за финансиране на малки местни евро проекти, които акумулират енергията
в местните общности.
В годишните ни програми са залегнали
събития, както за широка публика, така
и за специфични участници:
детски и учебни заведения, НПО сектор,
представители на институции и местни власти.
Безспорно най-благодарната част от нашата
работа е тази с младите хора. Стремим се
ежегодно, чрез тематични обучения да
подготвяме млади активисти, които да могат да
разбират и предават европейските политики
сред младежка аудитория. Специално внимание
отделяме на младежите, изучаващи профилирани дисциплини, като информационни
технологии, например. Те са обект на популяризиране и подкрепя за участие в такива
политики и инициативи на ЕС, като Единният цифров пазар, Дигитална Европа, способна да
генерира растеж и интелигентна заетост.
Чрез публичните си събития, полагаме усилия да поддържаме по-високо ниво на
разпространение на информационни материали и по-силна идентификация на Центъра
в публичното пространство чрез информационни сесии на открито, в градска общодостъпна
среда, с интензивен човекопоток, така че да сме „на една ръка разстояние“ до хората.
Партньорството с Представителството на ЕК у нас, с Информационното бюро на ЕП, колегите
от мрежата центрове Европа Директно и останалите европейски мрежи ни дава нужната
енергия, подкрепа и специфична експертиза, чрез които да осмислим идеята да бъдем
полезни на европейските граждани.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Видин”

адрес: гр. Видин 3700, ул. Генерал Скобелев № 6
тел.: +359 94 92 30 30
е-mail: europedirect.vd@gmail.com
website: www.europedirect-vidin.eu
Фейсбук: https://www.facebook.com/europedirectvidin
Туитър: https://twitter.com/europedirectvd

Добри практики и партньорства:
„Моята Европа“
Европейски Информационен Център „Европа Директно - Видин“ стартира
конкурс за есе “МОЯТА ЕВРОПА” за учениците от V до XII клас от област Видин.
Знанията на младите хора за Европейския съюз, да се формират ценности, свързани с
общоевропейското културно пространство, интернет културата и информационното общество,
да се приобщават българските младежи към европейската идея.
Конкурсът целеше да провокира авторите да опишат своите представи за мястото на
България и на родното място в общия европейски дом.
В конкурса взеха участие 31 ученика от училищата от област Видин.
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„Мисия Възможна“
В залата на Регионалнабиблиотека „Михалаки Георгиев“, Информационен център
„Европа Директно – Видин” съвместно със Сдружение „Активно общество“ проведе
информационен ден поднадслов „Мисията възможна".
Целта на събитието беше да се покажат „добрите примери
и практики“ и да се насърчат и мотивират младите хора, получили образованието си извън
България/извън региона да се завърнат в родния край/в България и да допринесат за
развитието му. В информационния ден взеха участие около 40 младежи.
Гости на събититето бяха доброволците Вилияна Мутафова и Иван Иванов от „Младежки екип
Европа“,които представиха своя опит, придобит по време на различни обмени по
Програма „Еразъм+“. Те запознаха участниците с какво се занимава Младежкия екип Европа
и как младите хора могат да кандидатстват, за да станат доброволци към Младежкия екип.
По време на информационния ден млади хора от Видин също разказаха за работата и
стажуването си в страна членка на Европейски съюз.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Хасково”
адрес: 6300 Хасково, ул "Хан Кубрат", 2, ет 2
тел.: +359 38 585960; +359 38 624265; +359 885266444
е-mail: europedirect_haskovo@abv.bg
website: www.eudirect-haskovo.eu
Фейсбук: https://www.facebook.com/pages/Европа-Директно-Хасково
Туитър: @EuropeDirect_hs

Добри практики и партньорства:
Концерт „Музикална Европа”
Едно от най-мащабните събития на Европа Директно Хасково е концертът „Музикална Европа.
Той бе проведен в салона на Драматичен театър „Иван Димов“ – Хасково и бе организиран
от Европа Директно – Хасково с подкрепата на Община Хасково.
В концерта взеха участие представителите на детски и младежки формации от училища и
културни институции.
В концерта бяха включени песни и танци на различни европейски народи, изпълнени от
детските и младежки танцови и музикални формации. Идеята на концерта бе по празничен
начин да се представи музикалното и танцово богатство на Европа. Зрителите се
наслаждаваха на италиански, испански, френски, австрийски, унгарски и други танци,
както и на песни от различни европейски страни.
.
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Представяне на основните факти за ЕС и „Европа Директно – Хасково” пред семейства
на бежанци в Регистрационно-приемателен център – Харманли
В Регистрационно-приемателен център – Харманли „Европа Директно– Хасково” представи
пред бежанци и техните семейства основните факти за ЕС, както и своята дейност.
Бе представена историята на Европейския съюз и неговите основни структури, ценностите,
които ни обединяват и това, което прави Европа такава, каквато е.
Участниците в представянето и дискусията след това посрещнаха с интерес и любопитство
информацията за основните европейски ценности, тяхното значение за развитието на
гражданското общество и ролята на гражданите в социално-икономическия живот на
европейските страни. Подробно бяха представени гражданските и трудовите права, както
и възможностите, които Европа предоставя за реализация и интеграция на своите и
чуждите граждани. Дискутирахме оживено по въпросите за правата на децата,
правата на жените и други важни и интересни за участниците теми.
В срещата участваха повече от 50 бежанци със семействата си, бе осигурен преводач от
ръководството на Регистрационно-приемателния център – Харманли.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Бургас”

адрес: ул. “Любен Каравелов” 12Б, 8000 Бургас
бул. „Демокрация“ 117, 8000 Бургас
ж.к. „Братя Миландинови“ бл. 117, 8000 Бургас
тел.: +359 56 810 072; +359 56 812 007; +359 56 810 129
факс: +359 56 810 130
е-mail: eudirect_burgas@abv.bg
website: http://www.europedirect-burgas.com/

Добри практики и партньорства:
„Дни на европейските държави“
В зала „Г. Баев" на Морското казино
Европейски информационен център
Европа Директно Бургас съвместно с
Клуб "Млад европеец" към Общински
детски комплекс стартираха серия
от прояви под надслов
"Дни на европейските държави".
Идеята за провеждане на инициативата
е да се представят историята, традициите и
културното многообразие на европейските народи.Освен презентации, учениците бяха
подготвили музикални изпълнения, кулинарни дегустации на холандски и италиански
специалитети и игри с публиката. Екипът на ЕИЦ Европа Директно Бургас разказа на
младежите за своята дейност и предостави информационни материали, които засилиха още
повече интереса към възможностите за учене, стажуване и доброволческа дейност в
страните от ЕС.
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„ Умения за работни места – работни места за умения“
Европейски информационен център „Европа директно – Бургас“, съвместно с Университет
„Проф. д-р Асен Златаров“ и приемната структура на центъра – Бургаската търговско
промишлена палата участва в организирането и провеждането на студентски конкурс за
най-добра презентация на тема „Умения за работни места – работни места за умения“на
Темата бе свързана с приоритетите на Европейската комисия за осигуряване на заетост,
растеж и инвестиции и има за цел да провокира младите хора да изразят своите виждания
за връзката между образованието и бизнеса.
Първите трима най-добре представили се участници бяха наградени с посещение
в Европейския парламент.
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Европейски информационен център
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО-Варна”

адрес: бул. “Приморски” 135, 9002 Варна
тел.: +359 879 380 437
факс: +359 52 612 146
е-mail: eudirectvarna@vcci.bg
website: http://www.vcci.bg/eudirect
фейсбук: https://www.facebook.com/EuropeDirectVarna
туитър: https://www.twitter.com/EUDirectVarna

Добри практики и партньорства:
Европейски ден на езиците
Информационен център „Европа Директно”- Варна
и Франкофонски център - Варна, се обединиха, за да
отбележат заедно Европейския ден на езиците на
26 септември със специалното участие на Съюза на
глухите в България – Районна Организация – Варна.
На сцена "Раковина" в Морската градина, за поредна
година жители и гости на Варна имаха удоволствието
да се насладят на многоезичните изпълнения на
варненски ученици, игри, викторини и приветствия,
както и на традиционното "Кафе Полиглот"
в Кафе "Детски кът" (до Летния театър),
където поговорихме за нещата, които вълнуват
хората в неформална обстановка!
Събитието премина с много емоции, имаше изненади
от и за най-малките, бяха раздадени информационни
материали от библиотеката на центъра.
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Конференция на тема „Изследванията и иновациите, допринасящи за растеж, заетост
и по-добър живот”

Европа Директно – Варна организира младежка конференция с участието на варненски
ученици, учители, представители на Клуб „Приятели на Европа” и др. Мероприятието бе под
наслов „Изследванията и иновациите, допринасящи за растеж, заетост и по-добър живот” и
имаше за цел да покаже напредъка на европееца в научната сфера и да се създаде дискусия
по актуални европейски теми.
Участници от варненски гимназии представиха пред аудиторията своите знания и доклади,
свързани с нобелови и други награди, връчени за иновативни изобретения и постижения
в областта на химията, физиката, литературата, изкуството, математиката, световния мир,
икономиката и др. След официалното представяне на участниците, говорихме за
приоритетите на Комисията и как можем да се включим в изпълнението на техните цели.
След като бе представен доклад, разказващ за Нобеловите награда за мир, се отвори дискусия
за терористичните събития през месец ноември в Париж, за правата на децата, правото на
образование и свободна реч. Любим герой на младежите се оказа младата пакистанска
правозащитничка Малала Юсуфзай, станала световен символ на борбата срещу религиозния
екстремизъм и носителка на наградата на ЕП за свобода на мисълта „Сахаров” през 2013 г.

-36-

С ЕВРОПА ДИРЕКТНО можете да се свържете по телефона, по електронната поща или в най-близкия информационен център.
Можете да позвъните на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка на ЕС от 10.00 до 19.00 часа българско време в работни дни.
Можете да поставите своя въпрос на всеки официален език на ЕС.
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейската комисия.
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.
Снимки и съдържание - предоставени от Европейските информационни
центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО БЪЛГАРИЯ (поколение 2013 -2017) .

