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Електронно издание на
Асоциация на Българските Черноморски Общини
АБЧО ПОДКРЕПЯ АКЦИЯТА
"СПАСИТЕЛИ НА ПЛАЖА 2013“ ПО СЛУЧАЙ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ
„Лятото 2013 си замина, а с него и туристите. Десетки диви
плажове остават замърсени. Помогни да ги съхраним чисти.
Стани „Спасител на плажа“! Избери си плаж, за който да полагаш
грижи.”
Акцията "Спасители на плажа" 2013, посветена на 31 октомври –
Международния Ден на Черно море се подкрепя от Асоциация на
Българските Черноморски Общини в рамките на проект
„MARLISCO – Проблемът с морските отпадъци на Европа:
социална информираност и съвместна отговорност“, в
партньорство с инициаторите от Фонд „Лист“ на Общественият
център за околна среда и устойчиво развитие.
Акцията "Спасители на плажа" 2013 е част от редицата
инициативи, които АБЧО планира да проведе по Българското
Черноморие в рамките на европейския проект MARLISCO,
финансиран със средства по Седма рамкова програма.
Акцията "Спасители на плажа" 2013 ще се проведе на 27 октомври
(неделя) от 11.00 часа и ще бъде подкрепена от ОЦОСУР, ТД
„Родни балкани” и Морски клуб „Приятели на морето" – Варна,
които вече пета поредна година почистват плажа „Ветеран”.
Екип водолази от Морски клуб „Приятели на морето" ще
направят почистване и на дъното на „Ветеран“ по морски способ.
След акцията по традиция ще отчетем най-обемист боклук и найнетрадиционен отадък. Предварителни благодарности и на
„Колеко Норд ЕООД”, които ще осигурят извозването на
събраните отпадъци.
ОКТОМВРИ Брой 10/2013
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ ПАРТНЬОРСТВАТА
МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСКИТЕ
СДРУЖЕНИЯ

Да работим заедно за устойчиво развитие!

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ
oтправя покана към всички желаещи организации да представят проектно
предложение, насочено към създаването на силни партньорства между местните власти и
НПО сектора, насърчаване участието на гражданското общество и включването на всички
участници, особено уязвими и маргинализирани групи, в процесите на устойчиво местно
развитие, насърчаване на взаимното разбирателство и укрепването на капацитета на всички
заинтересовани лица за предприемане на действия за социалната справедливост, правата на
човека и намаляване на бедността.
Допустими за подкрепа са следните дейности:
- Информационни кампании, организиране на изложби;
- Обмен на добри практики (напр. посещения, срещи и т.н.)
- Тематични семинари, работни срещи, конференции, обучения ...;
- Младежки дейности за сътрудничеството за местно развитие;
- Провеждане на доброволчески дейности - организиране на лагери, др.;
- Разработване на наръчници, брошури, аудиовизуални продукции;
-Проучвания и изследвания, които допринасят за справяне с проблемите за устойчиво
местно развитие и др.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата покана е 8 600 лева,
като крайният срок за представяне на проектните предложения е 22 ноември 2013 г.

От интернет страницата на Асоциацията www.ubbsla.org/bg/news23.html може да свалите
Насоките и Формуляра за кандидатстване.
Оставаме в очакване на Вашата активност и желание за реализиране на добри
социални инициативи и проекти!

ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org
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ПРОЕКТ „AVANT CRAFTS“ СТАРТИРА С
ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ

През м. септември 2013г. стартира нов проект на Асоциацията на Българските Черноморски
Общини по програма Леонардо да Винчи – Учене през Целия живот, наречен „AVANT
CRAFTS – Нови модели за професионално образование и обучение в художествените занаяти“.
Проектът се изпълнява от консорциум от 8 партньори от 6 държави – Италия, Германия,
България, Великобритания, Франция и Унгария, и е с координатор Фондация за художествени
занаяти – Флоренция.
AVANT CRAFTS има за цел да намери решения за някои слабости на професионално
образование и обучение в художествените занаяти като свърже хора и институции на местно и
международно ниво.
Някои от проблемите, които AVANT CRAFTS ще разгледа и на които ще търси решение са:
Създаване на услуга за професионално ориентиране за ученици и семейства; Подкрепа на
професионалните училища и колежи като предложи практики в сферата на обучение и
придобиване на професионален опит; Създаване на партньорства между училища и малки и
средни предприятия; Идентифициране на бъдещи умения изисквани от фирмите за
художествени занаяти. В рамките на проекта ще бъдат създадени 4 международни работни
групи от партньорите и подкрепящите ги организации, които ще работят в следните насоки:
Модели на професионално образование в училищата/модели за стаж/чиракуване
Системи за професионално ориентиране
Модели за сътрудничество между МСП и училища
Модели за планиране на бъдещи умения
Също така, ще бъдат създадени 16 местни фокус групи, (по две на тема), водени от местния
партньор по проекта и съставени от местните заинтересовани лица. В тях ще бъдат представяни
и обсъждани резултатите от международните работни групи.
В периода 17-18.10.2013г. в Италианския град
Флоренция се проведе първата партньорска
среща. В нея участваха представители на всички
партньори в проекта. Бяха обсъдени основните
теми, по които ще работят международните
групи и бяха определени поредността и местата
на срещите на работните групи. Първата от тях
ще се случи още през месец януари, 2014 г. с
домакин Флоренция.
»»» продължение на стр. 4
ИЗДАНИЕ на АБЧО в партньорство с Енергийните агенции (ЧРАУЕ, БРАУЕ и ДУЕА)
9000 Варна, тел./факс:+359 52 600 266, www.ubbsla.org
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»»» продължение от стр. 3
По време на срещата партньорите бяха запознати с местните занаяти, изучавани в Института по
занаяти Порта Романа – Флоренция и практикувани в града. Партньорите посетиха ателиета на
занаятчии, намиращи се в сградата на Векио Конвентино (старият манастир), специално
превърнат в място на занаятите от Фондация за
художествени занаяти – Флоренция, както и
търговски занаятчийски ателиета. На много от
посетените
места
партньорите
станаха
свидетели
на интересни демонстрации на стари техники и
традиции за изработване на предмети и
украшения от стъкло, кожа, метал, мрамор,
дърво и хартия.

ЕВРОПЕЙСКИ ВИДЕО КОНКУРС
ЗА МЛАДЕЖИ „ДА ОПАЗИМ МОРЕТО ЧИСТО ОТ
ЗАМЪРСЯВАНИЯ“
През октомври 2013 г., в рамките на
европейския проект
„MARLISCO - Морските отпадъци
в моретата на Европа: социална
информираност
и
съвместна
отговорност“ стартира конкурс за
изработване на кратък видео филм,
насочен към младежите от 14
европейски
държави
(Италия,
Холандия,
Англия,
Франция,
Словения,
Ирландия,
Румъния,
Германия, Кипър, България, Турция,
Испания, Португалия и Дания) с
крайбрежни ивици. Младежите са
поканени да направят кратък видео
филм, в който да изразят мнението
си по проблема с отпадъците в
морските води и да станат
катализатор
на
промяната
в
обществото.
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Видео конкурсът се осъществява на национално ниво във всяка една от 14-те държави,т.е.
участниците се конкурират само с другите участници от една и съща държава
Асоциация на Българските Черноморски Общини, като главен организатор на видео конкурса
на национално ниво, дава възможност на всички младежи на възраст между 12 и 18 години от
училища, младежки клубове и асоциации да участват в конкурса за изработване на кратък,
творчески и задълбочен видеоклип по проекта МАРЛИСКО. На интернет страница
www.marlisco.eu/MARLISCO_Video_Contest_BG.bg/language/en.html
ще намерите всичко,
което трябва да знаете, за да вземете участие във видео конкурса за младежи „Да опазим морето
чисто от замърсявания“.

www.marlisco.eu
Подаването на клипове е възможно между 10.10. 2013г и
14.02.2014г. Наградените клипове ще бъдат обявени
в края на месец март 2014 година. Най-интересните
видеоклипове ще бъдат разпространени активно в
национални и европейски медии. Най-добрите
клипове от всички страни ще се съберат в
компилация
"Гласовете
на
младежите
в
Европейския съюз по въпроса за отпадъците в
моретата", чиято премиера ше бъде през май 2014
г., на европейско събитие на високо ниво.
Европейският
проект
MARLISCO
(2012-2015),
финансиран със средства по Седма рамкова програма, е
насочена
към
повишаване
на
обществената
осведоменост за евентуалните проблеми и възможните
решения във връзка с ключов въпрос, който заплашва
морските местообитания по целия свят. Това е
натрупването на отпадъците в морските води. Една от
основните цели на проекта е да се разбере и в
последствие да се улесни обществен ангажимент, за да
вдъхнови промени в отношението и поведението.
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Черноморски Енергиен Клъстер посети Kujawsko Pomorska organizacja Pracodawców Lewiatan - организация
на работодателите в Полския регион Куявско-Поморско
Дата: 28.10.2013г.
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В изпълнение на дейност 2.4. „Участие на тренинг-семинари за обмяна на опит с други
енергийни клъстери” от Компонент 1 на проект BG161PO003-2.4.01-0012-СО001
„Черноморски Енергиен Клъстер – ефективен модел за устойчиво бизнес развитие”
представители на ЧЕК посетиха гр. Тoрун (Полша) и се срещнаха с представители на
Организацията на работодателите в Полския регион Куявско-Поморско (Lewiatan).
Организацията домакин са основоположници на много популярен и бързо развиващ се
клъстер в Полша, наречен Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej.
Полският клъстер е насочил дейността си основно към усточйвото разитие на региона и
изполването на местните ресуруси по ефективен начин. В клъстера членуват 50 фирми
и са назначени около 8 500 служители. Клъстера е изпълнил 8 проекта на обща
стойност 1,8 мил. евро.
Интересно е факта, че Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej се е насочил и към
промотирането на местните ресурси за активиране на туризма. Според представители на
клъстера много важен е приоритета за представяне на възможнот за развитие на местен
устойчив туризъм. В тази връзка клъстера се опитва да промотира региона за лечебен
туризъм. Основните разходи на бизнесите, които изграждат облика на района като
туристически, са за енергия. В тази връзка насоките на работа на клъстера са две:
- промотиране на региона като туристическа дестинация;
- повишавне на енергийната ефективност и използване на местни енергийни
източници;
Приложеният подход се оказва работещ и все повече фирми имат желание да станат
членове на клъстера. ЧЕК оперира в Черноморският регион на България, който също
има прекрасни възможности за туризъм. Проведената среща даде добри идеи за бъдещи
дейности и развите на ЧЕК.
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