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Ако сте ползвали услугите на Информационен център Европа Директно –
Сливен или на друг център от мрежата Europe Direct,
Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите 1 минута време, за да споделите
доколко сте удовлетворен от услугите им.
Това проучване е напълно анонимно.
Попълнете анкетата
тук: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveylanguage=BG
Благодарим Ви!
Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви
обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за позиция на
Европейския съюз.
Съфинансирано
от Европейския съюз

Защо има Ден на Европа?
Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и
единството

в

Европа.

На

тази

дата

се

отбелязва

годишнината

от

историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж
Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята
идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще
направи войната между европейските народи немислима.
Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и
управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е
подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението
на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски
съюз.

ПРОГРАМА
на събитията по повод 9 май – Деня на Европа,
организирани от Информационен център «Европа Директно – Сливен»
7 май 2017 г. /НЕДЕЛЯ/
11:00 ч. – Ученическа викторина и спортен празник в с. Мечкарево, НЧ
„Просвета”
9 МАЙ 2017 Г. /ВТОРНИК/
11:00 ч. – „Приказка за Европа” – театрално представление, 11 СУ
„Константин Константинов‖ – гр. Сливен Партньор: Арт-център „Седем‖
12:00 ч. – Викторина с ученици от 6 клас в 3 ОУ „Д-р Иван Селимински‖
13:00 ч. – „Приказка за Европа” – театрално представление, 10 СУ „Йордан
Йовков‖ – Сливен Партньор: Арт-център „Седем‖
13:00 ч. – Спортен празник и викторина с ученици от 2, 4, 5 и 6 класове в ОУ
„Христо Ботев‖ – с. Самуилово
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12 МАЙ 2017 Г. /ПЕТЪК/
10:30 ч. - Европейски урок, 1 клас, 9 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв.
Речица, гр. Сливен
18 май 2017 г. /ЧЕТВЪРТЪК/
12:30 ч. – „Приказка за Европа” – театрално представление, НЧ „Св. Св.
Кирил и Методий‖ – гр.
Твърдица, Партньори: СУ „Неофит Рилски‖ – гр.
Твърдица; НЧ „Св. Св. Кирил и Методий‖ – гр. Твърдица
Контакти:
Европа Директно Сливен
тел. (044) 622 141, (044) 411 832
E-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu

Европа Директно-Сливен проведе семинар за
журналисти

Двудневен семинар за журналисти и други разпространители на информация,
организиран от информационен център Европа Директно Сливен със съдействието
на Община Сливен, се проведе на 28 и 29 април в зала „Май‖ и информационен
център „Европа Директно‖. Семинарът имаше за цел да повиши информираността
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на местните медии и други разпространители на информация от Сливенска област
относно Плана за инвестиции на Европа /Плана Юнкер/, както и да популяризира
европейските приоритети и програми сред местната общност.
Д-р Румяна Грозева от „Европа Директно -Стара Загора‖ представи Плана за
инвестиции на Европа, т.нар. План Юнкер. От презентацията стана ясно, че Планът
е необходим, заради недостига на инвестиции и конкурентноспособност, високата
ликвидност на пазара, ограниченията на публичния бюджет и финансовите и
нефинансови пречки пред инвестициите. Планът има три начина за справяне с
недостига на инвестиции: стълб 1: мобилизиране на средства за инвестиции чрез
Европейски фонд за стратегически инвестиции и сътрудничество с националните
насърчителни банки; стълб 2: подкрепа за инвестициите в реалната икономика
чрез Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейски
портал за инвестиционни проекти; стълб 3: създаване на благоприятна за
инвестиции среда чрез по-добра нормативна среда и структурни реформи. От
презентацията стана ясно, че към март 2017 г. в България има 9 одобрени
споразумения, подкрепени от Европейския фонд, в размер на 556 млн. евро. Бяха
представени и успешни примери за сътрудничество о т цяла Европа.

Заместник-кметът по икономическо развитие в община Сливен Стоян Марков
представи доклада „10 години България в Европейския съюз – ползи и
предизвикателства за страната ни‖. Презентацията бе базирана на доклад на
икономиста Георги Ганев и политолога Даниел Смилов от Центъра за либерални
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стратегии. Стоян Марков очерта 10-годишното развитие на секторите икономика,
политика, съдебна система, права на потребителя, екология, здравеопазване,
неправителствен сектор, медии, образование, култура и външна политика. Бяха
представени бъдещата визия за България, ротационното председателство на
България в ЕС през 2018 г., предстоящите събития в Сливен и региона.
На семинара присъства и Огнян Златев, ръководител на Представителството на
Европейската комисия в България. Той подчерта, че провежда много срещи из
цялата страна, свързани с представянето на Плана Юнкер, Бялата книга за Европа
и бъдещето на Европейския съюз. „Нашата сила е в това, че сме съюз, каза той.
Петте възможни сценария за Европа включват точно това – че оставаме съюз от 27
държави, независимо от трудностите. На 29 април се провежда Европейски съвет,
на който ще бъдат уточнени параметрите по разделянето на Великобритания от ЕС.
Основен принцип в преговорите ще бъде защитата на европейските граждани.
Преговорите ще са дълги и сложни, много неща трябва да се предоговорят. Такова
нещо досега не се бе случвало. Имаме ясен вот от страна на британците, имаме и
стартирал необратим процес. Още 2 години страната ще бъде член на ЕС, с всички
права и задължения. След това ще трябва да се пренастрои европейският бюджет,
но ЕС ще продължи да функционира‖. Огнян Златев отговаря и на въпросите на
присъстващите в залата.

На 29 април семинарът продължи с две презентации – „Възможности за развитие
на младите хора – младежки и други програми /30 години Програма Еразъм,
Творческа Европа/‖ и „Европейски корпус за солидарност‖, представени от Росица
Василева – експерт младежки програми. Бяха представени основните цели на
програма „Еразъм +‖, основните й акценти, начините на сътрудничество,
европейските инструменти и мрежи, които действат в България, начините за
кандидатстване и др. Проведе се и викторина, свързана с програма „Еразъм +‖.
Източник: Сливен Нюз
Снимки: Антон Дечев
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На 25 април беше рожденият ден на Дома на
Европа в Сливен

На 25 април 2017 г. се навършиха две годишнини: 12 години от официалното
откриване на Дома на Европа, което се проведе в деня на подписването на
присъединителния договор на България към ЕС и 9 години от стартирането на
информационния център Европа Директно Сливен.
Сливен е сред първите градове в България, които създадоха европейски
информационни центрове. Още през 2000 година стартира дейността си
Общинският център за европейска интеграция (ОЦЕИ), който през 2005 година
беше наследен от Дома на Европа, а от 2008 година е и официален представител
на Европейската информационна мрежа Europe Direct.
Информационен
център
"Европа
Директно
- Сливен" е
част
от
информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация
Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на
Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област,
включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на
Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава
активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят
отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв
вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са
Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги
използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също
ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-
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добрия източник на информация и консултации на европейско, национално,
регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка
EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на
Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в
портала«Вашата Европа» - той Ви помага да научите за правата си и да
намерите
практически
съвети,
когато
пътувате
из
ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4;
Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; тел. 044 622 141
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven

Евробарометър: За все повече граждани
принадлежността към ЕС е нещо добро
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Подкрепата сред европейците за членството в ЕС се връща на почти
същото ниво като през 2007 г., преди икономическата криза, показва
последното проучване на „Евробарометър“.


Подкрепата за членството в ЕС се покачва;



Огромно мнозинство от гражданите предпочитат съвместен
европейски отговор на глобалните предизвикателства пред
национални действия;



Три четвърти искат ЕС да прави повече в сферата на борбата с
тероризма, безработицата, околната среда и данъчните измами.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза: „За първи път от
началото на кризата през 2007 г. резултатите от социологическото проучване на
отношението на европейците спрямо Европейския съюз са много окуражителни. Те
показват, че европейските граждани очакват от нашия Съюз да реагира с единен
глас на турбулентните международни събития, които в последно време направиха
света по-несигурен и опасен. От нас, политическите лидери, зависи да им
покажем, че те са прави. За тази цел, трябва да ги убедим чрез ежедневната си
работа и решения, че Европейският съюз може, както да защитава, така и да
подобрява техния живот.―
Проучването, поръчано от Европейския парламент и публикувано в четвъртък,
показва, че за 57% от европейците членството в ЕС е нещо добро. Това
представлява увеличение от четири процентни пункта в сравнение с предишното
проучване от септември миналата година. Сегашното равнище е почти същото като
това от 2007 г., преди финансовата и икономическа криза. Данните обаче варират
значително в различните страни. В България подкрепата е 53%, малко по -ниска от
средното за ЕС, но също така с четири процентни пункта по -висока от предишното
проучване.
Нужда от повече Европа в борбата с тероризма, безработицата, данъчните
измами
По отношение на последните геополитически събития, като например
повишаващата се нестабилност в арабския свят, нарастващото влияние на Русия и
Китай и избора на Доналд Тръмп за президент на САЩ, до 73% от анкетираните
предпочитат ЕС да намери общ отговор пред индивидуални действия на страните.
Наблюдава се също така и солидно мнозинство, което настоява ЕС да направи
повече за справянето с настоящи предизвикателства като борбата с тероризма
(80%) и безработицата (78%), защитата на околната среда (75%) и борбата с
данъчните измами (74%).
Българите също искат повече действия от ЕС в борбата с тероризма (79%) и
безработицата (76%). След тях идват проблемът с миграцията и защитата на
външните граници с по 74%. Здравното и социалното осигуряване е друга област,
в която над 70% от българите биха искали да видят повече намеса от страна на ЕС.
Моят глас се зачита в ЕС и страната ми
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Все по-голяма част от европейците (43%) смятат, че техният глас се чува на
европейски ниво. Това е повече от всеки друг момент от 2007 г. насам и
представлява увеличение от 6 процентни пункта в сравнение с 2016 г. От друга
страна, шестима от десет европейци смятат, че техният глас се зачита в
собствената им страна. Това е с 10 пункта повече от 2016 г.
Процентът на българите, които вярват, че гласът им се зачита не европейско ниво,
е същият като средния за ЕС (43%). В същото време 55% от нашите сънародници
са на същото мнение за собствената си страна.
Социалните неравенства остават значителни
Накрая, огромно мнозинство от европейците е на мнение, че неравенствата между
различните социални класи са значителни, а една трета от тях се съмнява, че
кризата ще бъде преодоляна в обозримо бъдеще. Сред българите тези тенденции
са още по-ясно изразени.

Солидарност в ЕС
Европейският корпус за солидарност дава възможност на млади
хора на възраст между 18 и 30 години да извършват доброволческа
или платена работа в полза на общности и обществото като цяло.
Същевременно те придобиват ценен опит и професионални умения.

Необходимостта от солидарност
В речта си за състоянието на Съюза на 14 септември 2016 г. председателят на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви план за Европейски корпус за
солидарност.
„В Европа има много млади хора с обществено съзнание, които желаят да дадат
своя принос за обществото и да проявят солидарност. Можем да им дадем
възможности да го сторят...Солидарността е свързващият елемент, който поддържа
целостта на нашия Съюз...,“ заяви той.
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Целта на Корпуса за солидарност е да се даде възможност на млади хора на
възраст между 18 и 30 години да участват в различни дейности, чрез които да
помагат на хора в затруднено положение в целия ЕС. Това участие ще бъде от
полза не само за самите младежи, оказващи помощ, но ще по дпомогне и
националните
и
местните
органи,
неправителствените
организации
и
предприятията в усилията им за справяне с различни предизвикателства и кризи.

Цели




прилагане на практика на европейските ценности за солидарност
помощ за преодоляване на предизвикателствата, свързани с обществото,
околната среда и природните бедствия
възможност за младите хора да помагат там, където това е най-необходимо

Възможности за младите хора
придобиване на житейски и професионален опит
усвояване на нови умения и езици
 помощ и подкрепа за други хора, включително най-уязвимите
Младите хора ще могат да придобият опит при справяне с трудни ситуации – от
възстановяване на общности след природни бедствия до оказване на помощ при
решаване на въпроси като социалното изключване или посрещането и
интегрирането на бежанци и мигранти.



Възможности за организациите за
солидарност
Организациите, работещи в области, свързани със солидарността, независимо дали
са местни органи, неправителствени организации или предприятия, ще могат да
назначават млади хора за доброволческа дейност или практика на работното
място, стаж или чиракуване, ако отговарят на критериите за приемащи
организации и се придържат към Хартата на Европейския корпус за солидарност.
Съфинансирано
от Европейския съюз

Какво прави Европейската Комисия?
Комисията създава два вида заетост за младежи като част от Корпуса за
солидарност. Млади хора на възраст между 18 и 30 години могат да участват за
срок от 2 до 12 месеца в
 доброволческа дейност – на пълно работно време, без заплащане
 професионална дейност – стажове, чиракуване и работа
Минималната възраст за участие в проект за солидарност е 18 години, но 17 годишните могат вече да се регистрират.

Европейският корпус за солидарност започна
свързването на млади хора с организации
Три месеца след като беше стартиран Европейският корпус за солидарност и беше
предоставена възможност на заинтересувани млади европейци да се включат в
него, акредитираните организации, предлагащи възможности за професионална
практика в областта на солидарността, могат вече да използват базата данни за
намиране

на

потенциални служители, стажанти или доброволци за своите

дейности.
От тази пролет на разположение са няколкостотин места за професионална
практика, а през следващите месеци ще бъдат осигурени хиляди други.
Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибо р
Наврачич заяви: ,,Днес Европейският корпус за солидарност направи голяма
крачка напред по отношение на постигането на резултати на място. Сега, след като
отворихме нашата база данни за организациите и публичните органи, може да
започне намирането на подходящи кандидати, и скоро първите млади европейци
ще започнат да действат. Горд съм, че вече има много млади хора, които се
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присъединиха към корпуса и са готови да помогнат. Понастоящем насърчавам
организациите да последват този пример и да предложат максимален брой места за
професионална практика.“
Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност
Мариан Тейсен заяви:

,,Днес

поставяме

още

един

градивен

елемент

от

Европейския корпус за солидарност. С предоставянето на достъп до онлайн
инструмента

за

намиране

на

подходящи

кандидати

на

организациите

и

партньорите, предлагащи възможности за професионална практика, членовете на
Европейския корпус за солидарност могат да започнат да оказват положително
влияние на място, като същевременно придобиват безценни умения за бъдещето и
кариерата си.“
Широк набор от организации могат да предлагат професионални практики в
рамките на Европейския корпус за солидарност: например неправителствени
организации, организации на гражданското общество, национални, регионални и
местни органи на управление или социални предприятия. През тази първа фаза
организациите, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност,
могат да кандидатстват за финансиране посредством съществуващите програми на
ЕС за финансиране. Понастоящем осем програми подкрепят Европейския корпус за
солидарност.

Повече

информация

може

да

бъде

намерена

в

настоящия

информационен документ.
За да може да участва, всяка от организациите трябва да споделя мисията и
принципите на Европейския корпус за солидарност, както и да се придържа
къмнеговата Харта, в която се определят правата и отговорностите за всички етапи
от дейностите за солидарност. Организациите, които вече са акредитирани с една
от програмите за финансиране, имат автоматичен онлайн достъп до инструмента.
С онлайн системата на Европейския корпус за солидарност става възможно прякото
свързване на организации с млади хора, интересуващи се от придобиване на
професионална практика в областта на солидарността. При регистрирането освен
личните си данни младите хора могат да посочат своите умения, опит, периодите,
през които са на разположение, предпочитанията и мотивацията си, както и да
качат автобиография.
Контекст
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На 7 декември 2016 г. Комисията постави начало на дейността на Европейския
корпус за солидарност. Той предлага на млади хора на възраст между 18 и
30 години нови възможности да участват в редица дейности в областта на
солидарността, насочени към трудни ситуации в Европа. Това ще им позволи не
само да натрупат ценен опит и умения в началото на кариерите си, но също
представлява ценно средство за популяризирането и утвърждаването на една от
най-основните ценности на Европейския съюз — солидарността. От създаването на
корпуса около 24 000 млади европейци вече са се регистрирали за участие, като
целта е до края на 2020 г. към него да се присъединят над 100 000 младежи.
В своето съобщение за Европейския корпус за солидарност Комисията възприе
постепенен подход, при който в началото се гради върху съществуващи програми и
инструменти, докато се изготвя предложението за самостоятелен правен акт през
първата половина на 2017 г. За да подготви правното предложение, Комисията
започна обществена консултация, допълнена от целеви консултации с ключови
заинтересовани

страни.

На

12

април

2017 г.

ще

се

проведе Форум

със

заинтересованите страни с цел обсъждане на ключови елементи на корпуса за в
бъдеще.
За повече информация
Информационна

бележка: Въпроси

и

отговори

за

Европейския

корпус

за

солидарност
Информационен документ: Европейски корпус за солидарност
Информационен документ: Европейски корпус за солидарност: Как да участвате
като организация?
Регистрация за участие в Европейския корпус за солидарност
Facebook страница на Европейския корпус за солидарност
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