Електронен информационен бюлетин
бр. 4, 2017 г.
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?surveyl
anguage=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.
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Информационен център Europe Direct - 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.
Europe Direct 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-добрия източник
на информация и консултации на европейско, национално,
регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете с Центърът за
връзка Europe Direct 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.
«Вашата Европа» 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
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Ден на Европа в Сливен #EUROPEDAY 2017 в
снимки:
Събития, организирани Информационен център "Европа Директно" - Сливен
съвместно със своите партньори по повод 9 май - Деня на Европа в град
Сливен и областта:
Театрални представления "Приказка за Европа" бяха изиграни пред ученици
от 3 и 4 класове в 10 СУ "Йордан Йовков" - гр. Сливен, 11-то СУ „Константин
Константинов‖-Сливен и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий‖ – гр. Твърдица.
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Викторина с ученици от 6 клас в ОУ "Д-р Иван Селимински" - Сливен
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Викторина за ЕС в с. Мечкарево

Спортни игри с 1 и 2 клас и викторина с 5 и 6 клас в ОУ „Христо Ботев‖ - с.
Самуилово
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Eвропейски урок - 1а клас, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - Сливен /кв.
Речица/
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Второ издание на Евробазар

За втора поредна година Информационен център „Европа Директно -Сливен―,
съвместно с Община Сливен, фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен― и
сдружение „Клуб по конен спорт „Табора―, организираха Евробазар за местни
продукти „Сливенският продукт с европейско качество―. Събитието, което се проведе
край фонтаните до общината, имаше за цел да популяризира местните производители
и е във връзка с Европейската зелена седмица #EUGreenWeek2017 (29 май – 2
юни в Брюксел).
Евробазарът беше открит в понеделник (29 май) от Кмета на община Сливен г-н
Стефан Радев. „За втора година Информационен център „Европа Директно― и община
Сливен провеждат Евробазар със сливенски стоки с европейско качество―, каза той.
„Целта е да се популяризира качеството на нашите продукти, основно на малките и
средни фирми и на семейния бизнес, за да се види, че имаме европейско качество на
много високо ниво. Добре е повече хора да научават за тези продукти, да ги опитат.
Радвам се, че откриваме Евробазара в деня, в който започва Европейската зелена
седмица. С това ние се присъединяваме към общоевропейската инициатива за
екологичен и природосъобразен начин на живот―.
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За откриването на Евробазара в Сливен дойде и г-н Огнян Златев, ръководител на
Представителството на Европейската комисия в България. „Радостен съм, че днес съм
с вас в началото на Европейската зелена седмица―, каза той. „Това е една страхотна
инициатива, за която искам да поздравя инициаторите в лицето на Информационен
център „Европа Директно― и община Сливен. Аз я разглеждам и в светлината на
предстоящото председателство на България в Съвета на ЕС. Подобни инициативи,
които представят чудесните продукти, произведени на нашата земя, са чудесни. Така
можем да направим страната си още по-популярна и по-видима, и по този начин да
помогнем на бизнеса на българските производители―.
„Различното тази година е, че община Сливен се включи вече като основен
организатор на Евробазара―, сподели Катя Иванова, сътрудник в Информационен
център „Европа Директно-Сливен―. „Вече имаме и дървени къщички, вместо
миналогодишните шатри, участниците са повече, интересът е по-голям. Срокът на
Евробазара тази година е по-дълъг, той е точно седмица – колкото продължава и
Европейската зелена седмица. Чудесно бе, че на откриването присъства
ръководителят на Председателството на Европейската комисия в България Огнян
Златев. Той идва в Сливен за втори път и то в рамките на един месец. Сега сподели,
че е впечатлен от нашия Евробазар и обеща отново да дойде в града ни―.

На щандовете на Евробазара всеки можеше да си купи вкусни закуски на пекарна
„Хусарски бивак―, продукти от пчелен мед на производител „Пенка Иванова‖ от село
Омарчево, биопчелни продуктина ЕТ „Петко Пенчев‖, продукти с 98 процента алое
вера на Елена Жекова, различни видове биовина от винарска изба „Едоардо
Миролио― и ябълков биоцет, производство на Клуб по конен спорт „Табора‖. Със свои
щандове в Евробазара участваха и Информационен център „Европа Директно Сливен―, Областен информационен център-Сливен, Младежки дом и МИКЦ-Сливен, с
разнообразни и полезни информационни материали. Оригинални ръчно изработени
сувенири се предлагаха на щандовете на ДЗЗД „Шарен свят―, Младежка банка
Сливен, Арт-магазин„Луди гъби― и работилница „Грийн хоби дриймс―. За втора
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година със свой щанд участва и Професионалната гимназия по хотелиерство и
туризъм „Акад. Неделно Неделчев―-Слиен, а посетителите можеха да избират от
приготвените в часовете по практика вкусни сладки и соленки. Борислава и Весела
от гимназията споделиха, че участват за втора година в Евробазара. „Миналата
година беше много интересно, посетиха ни доста хора, популяризирахме дейността
на гимназията, споделиха момичетата. Тези кашкавалки и сладки с локум, които
виждате на щанда, са приготвени сутринта. Сега съучениците ни приготвят още
сладки и соленки, които ще изложим на щанда―.
В първия ден на Евробазара с презентации на туристическите атракции се включи и
Късноантична и средновековна крепост „Туида‖, а деца от хореографската паралелка
към 11-то СУ „Константин Константинов‖, облечени в народни носии, внесоха колорит
по време на официалното откриване и през целия ден информираха гостите на
базара за възможностите, които предлага училището.
Повече снимки от Евробазара от 2017 и 2016 г. можете да видите на страницата на
събитието във фейсбук:
https://www.facebook.com/eurobazarsliven/
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Европейски корпус за солидарност:
EK предлага повече от 340 млн евро, за да
направи възможни 100 000 назначения до
2020 г.

Комисията заздрави основите на Европейския корпус за солидарност, предлагайки
бюджет за следващите три години и специфична правна уредба.
Това ще допринесе за укрепване на инициативата и за създаване на повече
възможности за младите хора. Освен че ще предлага възможности за назначения за
доброволческа дейност, стажове и работа, Европейският корпус за солидарност вече
също ще предоставя на участниците възможност да създават свои собствени проекти
за солидарност или да кандидатстват като група за извършване на доброволческа
дейност.
По време на първата фаза, започнала през декември 2016 г., осем различни
програми бяха мобилизирани, за да бъдат предложени възможности за доброволческа
дейност, стаж или работа по линия на Европейския корпус за солидарност. Повече от
30 000 млади хора вече са се регистрирали за участие и първите участници вече
започнаха работа по своите назначения. Днес Комисията, при водещата роля на
комисарите Йотингер, Наврачич и Тейсен, предлага да предостави на Европейския
корпус за солидарност единна правна уредба, собствен механизъм за финансиране и
по-широк набор от дейности за солидарност. Това ще помогне за допълнително
повишаване на съгласуваността, въздействието и икономическата ефективност на
Корпуса. Комисията предлага да се отпуснат 341,5 милиона евро за Европейския
корпус за солидарност през периода 2018—2020 г., за да се даде възможност на
100 000 млади европейци да вземат участие в него до края на 2020 г.
Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Солидарността е нещо повече
от принцип — тя е състояние на духа, което изразява същинската цел на Европейския
съюз. Корпусът за солидарност е въплъщение на принципа. Аз се гордея с това, което
представлява Корпусът, и съм благодарен на всички, които се записват за участие в
него, както и на организациите, осигуряващи назначения на младите хора. Днес
предоставяме на Корпуса подходяща правна форма, както и бюджет, осигуряващ
неговото функциониране. Участниците по места са тези, които вдъхват живот на
Корпуса и на европейската солидарност.―
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За следващата фаза на Европейския корпус за солидарност са предвидени следните
видове дейности:
 Назначенията за участие в дейности за солидарност ще помогнат на младите
хора да извършват доброволческа дейност за период до 12 месеца, да бъдат
стажанти за период от обикновено 2 до 6 месеца или да бъдат наети на работа,
в съответствие с приложимото национално законодателство, за период от 2 до
12 месеца.
 Набирането на доброволчески екипи ще позволява на групи от 10 до 40 млади
доброволци от различни държави да извършват заедно общественополезна
дейност за период от 2 седмици до 2 месеца.
 Проектите за солидарност ще дадат възможност на малки групи от поне петима
участници да създават и осъществяват по своя инициатива проекти за
солидарност на местно равнище за период от 2 до 12 месеца.
 Посредством дейности за изграждане на мрежи ще се подпомага привличането
на нови участници в Европейския корпус за солидарност, ще се два възможност
за обмен на добри практики, ще се предоставя подкрепа за намиране на работа
след участието в Корпуса и ще се създават мрежи от бивши участници.
Всички тези действия ще предоставят на младите хора в цяла Европа нови
възможности за участие в дейности за солидарност за справяне с обществени
предизвикателства и за укрепване на общностите. Успоредно с това те ще спомагат
за подобряване на уменията и компетентностите, от които младите хора се нуждаят
за целите на личното и професионалното си развитие в началото на кариерата си.
Европейският корпус за солидарност е приобщаваща инициатива. Посредством
целенасочени мерки, като например допълнително финансиране или назначения за
по-кратък срок, ще се насърчава участието на млади хора в неравностойно
положение.
Всяко публично или частно образувание, спазващо строгите изисквания за качество,
може да предлага проекти за солидарност на Европейския корпус за солидарност.
Тези проекти ще бъдат изпълнявани от Европейската комисия, националните агенции
по програма „Еразъм+― в държавите членки и Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура (EACEA). За да се подобри интегрирането на
Европейския корпус за солидарност в пазара на труда, ще бъде насърчавано
активното участие на публични и частни служби по заетост, както и на търговски
камари.
С настоящото предложение Европейската комисия изпълнява обещанието си, което
направи при стартирането на Европейски корпус, да представи законодателно
предложение до пролетта на 2017 г. Проектът за регламент сега трябва да бъде приет
от Европейския парламент и Съвета, преди да може да влезе в сила. В
своята съвместна декларация институциите на ЕС поеха ангажимент за приключване
на законодателния процес по предложението до края на тази година.
Контекст
По време на своята реч за състоянието на Съюза през 2016 г. председателят на
Комисията Юнкер обяви, че ще бъде създаден Европейски корпус за солидарност,
който ще предлага на младите хора на възраст между 18 и 30 години възможността
да участват в широк спектър от дейности за солидарност в целия ЕС.
След стартирането на 7 декември 2016 г. на Европейския корпус за солидарност
повече от 30 000 младежи се включиха в него. През март започна свързването с
организации; оттогава насам бе осъществен контакт с около 9 000 участници, бяха
направени около 110 предложения и първите участници започнаха работа по своите
назначения.
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За да изготви своето предложение, Комисията започна открито онлайн проучване и
целеви консултации със заинтересовани страни. Проучването и консултациите
завършиха с Форум на заинтересованите страни. Заинтересованите страни
подчертаха значението на качествените възможности за назначение и участието на
младите хора в неравностойно положение, необходимостта от предвиждане на
специален бюджет, подходящи комуникационни и информационни мерки и
икономични и ефективни управленски структури, както и необходимостта от
официално признаване на придобитите умения в допълнение към инициативите на
национално равнище.
Настоящото предложение идва по време на честването на 30-та годишнина на
програма „Еразъм―, една от най-успешните програми на ЕС. Програмата, която
започна като скромна програма за обмен в областта на висшето образование, днес
под наименованието „Еразъм +― предлага широк спектър от възможности за учене в
областите на висшето образование, професионалното образование и обучение,
училищното образование, образованието за възрастни, младежта и спорта.
За повече информация
Информационна бележка: Европейският корпус за солидарност в перспектива:
въпроси и отговори
Информационен фиш: Европейският корпус за солидарност в перспектива
Информационен фиш за организации
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the
legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No
1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No
1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU
Страница за регистрация на портала на Европейския корпус за солидарност
Facebook страница на Европейския корпус за солидарност
Следете съобщенията на комисар Йотингер в Twitter
Следете съобщенията на комисар Наврачич в Twitter
Следете съобщенията на комисар Тейсен в Twitter и Facebook
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