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Инициативата 		
“Отново на училище”
в Стара Загора
Европейската комисия
в България с любезното
съдействие на Министерство на образованието и
науката проведе традиционната инициатива “Отново на училище” в България и през 2015 година.
Целта на тази инициатива е
да направи Европейския съюз поразбираем за своите млади граждани. Служители на европейските институции участват в нея като
доброволци – връщат се в завършеното от тях училище или посещават изявило интерес училище,
за да представят своята работа и
да разкажат какво представлява
Европейският съюз.
Европейската комисия в България и Европейски информацио-

нен център Европа Директно – Стара Загора регистрираха три
училища от Стара Загора, които се включиха в тазгодишната
кампания. Това бяха ГПЧЕ „Ромен Ролан, ОУ „Георги Райчев” и
I ОУ „Георги Бакалов”.
Емил Стоименов и Георги Колев от Младежки екип Европа
към Европейската комисия в България бяха основни лектори
и успяха да споделят своя опит с учениците от гимназията.
“Отново на училище” е традиционна част от европейските
инициативи в България, с които отбелязваме 9 май, Деня на
Европа. Затова месец май е основният месец за провеждането на кампанията през 2015 година.
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Продукция “Европа преди парите”

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Във връзка с Девети май – Денят на Европа и 70 години от
създаване на Европейския съюз,
младежите от клуб „Млад журналист” и клуб „Дебати” при Център
за наука, култура и изкуство към
Община Стара Загора, съвместно
с Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора представи своята продукция
„Европа преди парите”.
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В емисията журналистите бяха подготвили исторически панел – за създателите на ЕС, променящото се лице на ЕС
през годините, еврото- обединяващата
валута, къде са гражданите в европейското семейство и много други интересни факти и видеoматериали.
На пряката линия от България се
включи и кореспондент, за да предаде
на живо българските събития, а синоптичната прогноза предупреди за европейски проектни превалявания.

Интересни и забавни бяха и тематичните младежките студиа.
Клуб „Дебати” с дебата си „Ползите от културата” представи двете различни
гледни точки – парите или културата са по-важни за обединението на европейските
граждани.
Специален панел с участието на общинския съветник Ангел Филипов бе посветен на младежките проекти
в Община Стара Загора. Допълнително, представителят
на местния парламент сподели своя опит в Европейския
съюз, тъй като е завършил своето висше образование във
Франция
В коментарното студио „Еразъм+” младежи от старозагорски училища, посетили европейски страни разказаха
своите впечатления. Трима ученика взели участие в три
различни програми – Еразъм +, Леонардо да Винчи, Евроскола – споделиха какво са научили за своите връстници и единодушно заявиха, че чувстват своите връстници
от другите страни-членки много по-близки и със сходни
проблеми, отколкото са очаквали. Водещ на това студио
бе константин Стоянов от Европейски информационен
център Европа Директно – Стара Загора.
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В края на европейската си продукция
организаторите, подкрепени от своите
приятели от Младежки общински съвет,
направиха забавна викторина с публиката.

Европейската комисия организира на 21 април
2015 Граждански диалог със заместник-председателя на ЕК Андрус Ансип, отговарящ за Цифров
единен пазар. Това събитие предостави изключителната възможност за всички граждани и найвече за активните млади хора на Стара Загора да
общуват пряко със заместник-председателя на
Европейската комисия и да зададат въпросите,
които ги вълнуват.

Публичният дебат протече в три тематични
блока:

множество пречки — от блокиране на достъпа на географски
принцип или неефективност на трансграничната доставка
на колетни пратки до несвързаност на електронните услуги.
Цифровите услуги твърде често остават ограничени от националните граници. Европейската комисия е определила за
свой приоритет премахването на тези пречки и създаването
на цифров единен пазар. Целта е да се осигури на европейските граждани надеждна и високоскоростна връзка към интернет, включително в селските райони. Други основни цели
са: предоставяне на възможност за започване виртуално на
бизнес и лесно предлагане на услуги във всяка страна от ЕС;
осигуряване на достъп до едно и също интернет съдържание
и услуги независимо в коя държава от ЕС се намирате; прости
и ясни правила за авторските права, така че хората и техните
предприятия да знаят какво е положението с тях; гарантиране
на защитата на личните ни данни.
В диалога се включиха и активни младежи от Стара Загора.
Това бяха 15 студента от различни специалности към Стопански факултет на Тракийския университет, 6 ученика от Клуб на
младия журналист към Центъра за наука, култура и изкуство
– Стара Загора, 8 от Младежки общински съвет, представители на Младежки алианс за предприемачество, Община Стара
Загора,
Търговскопромишлена палата
Стара Загора, Регионална библиотека
„Захарий Княжески”
и други училища и
организации.

Бъдещето на Европейския съюз
Цифрова Европа
Всякакви други въпроси от интерес за България и
участниците в дебата
Цифровите технологии са част от нашето ежедневие. Независимо дали става въпрос за обучение или за гледане на
филми, за покупка или продажба онлайн или за свързване
с приятели или с личния лекар — интернет е златна мина от
възможности, предоставяни ни от цифровите технологии.
Всеки ден обаче хората и предприятията в ЕС се сблъскват с
AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Граждански диалог с Андрус Ансип
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общините

информационен център Стара Загора
15Европейски
неща
за сътрудничеството
традиционно
отбеляза
Деня на Европа 9 май със
серия от събития, които бяха проведени във всичнаки 11ЕС
заот Област
развитие
общини
Стара Загора.през 2015г.,
Между 27 април и 11 май малчуганите от региона ще се
които
може
бипъзел,
неизобразяващ
знаете
състезават, подреждайки
гигантски
обединена Европа, нейните общностни символи, както и тези на
всяка страна-членка. За тези, които предпочитат да нарисуват
своята обединена Европа, ще има цветни тебешири и свободно място. Всички останали ще могат да отговарят на въпроси
за Европейския съюз, неговата история, настояще и бъдеще.
За всички участници - победители и победени, екипът на Ев-
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Чирпан
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Гълъбово

ропа Директно - Стара Загора ще
предостави награди и интересни
книжки и печатни материали.
В Стара Загора 9 май бе отбелязан съвместно с Община Стара
Загора и Областен информационен център – Стара Загора.

Николаево

Гурково
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от област Стара Загора
Деня на Европа бе отбелязан в различните общини, както следва:
дата

Мъглиж

27.04.2015

Раднево

27.04.2015

Опан

28.04.2015

Гълъбово

28.04.2015

Братя Даскалови

29.04.2015

Чирпан

30.04.2015

Николаево

04.05.2015

Гурково

04.05.2015

Павел баня

05.05.2015

Стара Загора

09.05.2015

Казанлък

11.05.2015

Мъглиж

Павел баня

Опан

Казанлък
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Деня на Европа в общините от област Стара Загора
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Раднево
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с. Черна гора, общ. Братя Даскалови
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За втори път Информационен
център Европа Директно - Стара
Загора, съвместно с Едланта - Образование в чужбина, проведе на
28 април 2015 безплатни консултации и презентации за възможностите за висше образование във
Великобритания, Германия, Дания
и Холандия. Събитието се проведе
в ГПЧЕ “Ромен Ролан”, зала “Америка за България”.
Тази инициатива е част от целите на
Европа Директно – Стара Загора, тъй
като центърът има за цел да представя
на гражданите възможностите, които
предоставя членството на България в
Европейския съюз. Това важи особено
за най-младите, а именно учениците,

които трябва да бъдат информирани за своите права, сред които са свободата на
движение и получаване на образование.
Срещата премина при подчертан интерес от страна на ученици от X, XI, и XII клас
не само от Стара Загора, а и от целия регион, с особено активно участие на гимназисти от Казанлък и раднево.
Екипът на Информационен център Европа Директно - Стара Загора вярва, че
подобен формат е изключително полезен за учениците от града и региона и им
предоставя допълнителен стимул и мотивация за работа.

EURES ден в Стара Загора
Европа Директно – Стара Загора продължава традиционната си годишна информационна кампания насочена предимно към млади безработни.

Втората за година среща бе
проведена на 23 април в сградата
на Дирекция Бюро по труда в Стара Загора. Съвместно с Жулиета
Върлякова от Дирекция Бюро по
труда в Стара Загора бяха представени възможностите, които
предлага платформата EURES.
Събитието бе посетено изключително от млади граждани. Те получиха
актуална инофрмация за възможности
за работа в чужбина. Далеч по-полезни бяха практическите съвети, които
лекторите им дадохда относно техните права като европейски граждани,
местата, на които могат да открият информация за традициите, обичаите и
основните правила на бизнес етикет в
страните, в които евентаулно ще работят. Допълнително Жулиета Върлякова
предостави информация за начина на
онлайн подбор на кандидати, оформяне на документи и интервщта с избрани
кандидати.
Всички участници получиха и печатни материали, обвързани с темата на
събитието и предоставени от Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора.
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Помагайки на бедните, помагаме
на света: приобщаване и устойчивост за по-траен растеж
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Икономическият растеж се счита за
основен фактор за намаляване на бедността. В периода между 1990 г. и 2010 г.
темпът на растеж на глобалната икономика беше средно 2,7 % годишно, а делът на хората, които живеят с по-малко
от 1,25 USD на ден, беше намален от 43
% на 21 %. Доколко обаче бедните хора
в дадена държава извличат ползи от
растежа – определян като коригираната
спрямо инфлацията стойност на стоките
и услугите, произведени от дадена икономика за определен период от време
– зависи от моделите на растеж и политиките.
Ето защо в дебатите по въпросите на
международното развитие „желателният“ растеж все повече се описва с прилагателни: растежът следва да бъде „приобщаващ“ (или „в полза на бедните“), и
„устойчив“ (или „зелен“). Приобщаването изисква растежът да бъде от полза за
всички сегменти на обществото, включително – или, в някои определения,
като се съсредоточава върху — бедните.
Проучванията показват, че е от първостепенно значение въздействието да бъде
насочено върху бедните: намаляването
на крайната бедност в световен мащаб
с 3 % до 2030 г. ще бъде възможно само
когато делът на доходите на най-бедните 40 % от населението нараства побързо от средната стойност. В същото
време това може да води до макроикономически ползи. Постигането на повече равенство в разпределението на доходите е свързано с по-бърз и по-траен
растеж. За да се гарантира екологична
устойчивост, в идеалния случай расте-

жът следва да бъде напълно „отделен“
от въздействието върху околната среда
и използването на природните ресурси.
С други думи, околната среда и природните ресурси не следва да „се влияят отрицателно“ от икономическия растеж,
или поне да не се влияят отрицателно
с увеличаването на производството. В
дългосрочен план, това „отделяне от
производството“ може да бъде полезно
за икономиката: Въвеждането на „зелени“ технологии се очаква да стимулира
растежа, а намалените разходи за околна среда и икономиите на ресурси могат
да изплатят много инвестиции.
Неотдавнашна промяна в парадигмата на политиката на ЕС за развитие
постави растежа по-напред в дневния
ред. Докато Европейският консенсус
за развитие от 2006 г. призна растежа,
насочен към бедните, като един от многото аспекти на усилията за изкореняването на бедността, Програмата за промяна от 2011 г. определя устойчивия и
приобщаващия растеж като крайъгълен
камък на стратегията на ЕС за подобряване на човешкото развитие. Новата парадигма е свързана с повече подкрепа
от ЕС за инфраструктура, търговия и благоприятна стопанска среда и се застъпва за по-голямо участие на частния сектор. С цел да бъде превърнат растежът
в „устойчив“, помощта на ЕС насърчава
по-чисти технологии, агроекологични
практики и използването на енергия от
възобновяеми източници. „Приобщаващият характер“ се защитава, отчасти
чрез насочване на усилията към малките предприятия и микропредприятията,
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насърчаване на правата на работното
място, засилване на икономическата
независимост на жените и създаване на
системи за социална закрила и справедливи данъчни системи.
Европейският парламент най-общо
подкрепи Програмата за промяна, като
същевременно постави по-силен акцент върху необходимостта да се преразпределя богатството и върху растежа, служещ като средство за борба
с бедността и социалната изолация. С
оглед на новите ЦУР, Парламентът призна важната роля на приобщаващия
и устойчивия икономически растеж,
включително смекчаването на последиците от изменението на климата,
създаването на достойни работни
места и ефикасното използване на ресурсите в един по-устойчив модел на
потребление и производство. Парламентът, който силно подкрепя самостоятелната цел относно намаляване на
неравенството, допълнително изтъкна
необходимостта да се наблюдава в
каква степен се отчитат потребностите
на най-нуждаещите се и уязвими групи
и дали възнагражденията продължават да съответстват на увеличаването
на производителността. Парламентът
също призова за широко определение
за бедност, което включва не само доходите, но и други показатели за напредък и благоденствие.

Страница на Представителството на Европейската
комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria
Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11
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Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от
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