
В периода 31 октомври – 4 ноември 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

31.10.2016 г. и 03.11.2016 г., 14:30 – 16:30 ч.: Обучителният курс „Европейски младежки диалог в 

социалните медии“ (с лектор д-р Десислава Манова-Георгиева) се реализира в рамките на 20 

октомври 2016 г. - 19 януари 2017 г. и има за цел да повиши познанието за ЕС, да представи 

възможностите за онлайн комуникация между европейските институции и гражданите на Съюза, 

както и да даде възможност за практическа реализация на младежкия междукултурен диалог в 

европейски мащаб чрез дигитални техники в социалните медии в интернет. В рамките на 

обучителния курс ще бъдат реализирани и срещи с представители на Европейския парламент, 

Европейската комисия и други европейски институции. 

Тема 3: Диалогът като основна предпоставка за успеха  на дейността на ЕС - програми и 

инициативи за развиване на младежкия междукултурен диалог в Общността. 

Събитието не е отворено за граждани. 

01.11.2016 г., 12:00 – 18:00 ч.: Младежко ДПС организира кръгла маса с гости от партньорски 

организации, чиято цел е да обсъди актуалната политическа и геополитическа ситуация в ЕС в 

контекста на идеологическа, миграционна и икономическа криза. Тези кризи доведоха до още по-

голям евроскептицизъм и засилване на националистическите тенденции, особено в Източна 

Европа, където управляващи националистически и популистки партии реагираха със затваряне на 

граници и отказ от основните идеи и ценности на мултикултурна Европа. От своя страна 

традиционните партии в Европа не успяха да отговорят на нарастващия обществен скептицизъм, 

вследствие на парализираната политика по отношение на бежанската криза, нарастващите 

терористични актове, последиците от дълговата криза, както и тромавото реформиране на съюза. 

Какво е бъдещето на  Европа – подновени интеграционни процеси и „по-близък съюз“ или край на 

идеята за колективна сигурност и сътрудничество и търсене на спасение в националните държави. 

Събитието не е отворено за граждани. 

02.11.2016 г., 10:00 – 16:00 ч.: Кръгла маса на тема “Срещу насилието чрез диалог с юношите”. На 

кръглата маса ще бъдат представени практики за работа с деца, професионалисти и родители в 

училища. Ще бъдат обсъдени някои от предизвикателствата, които образователните институции и 

родителите трябва да са готови да посрещнат в контекста на динамичните промени и 

потребностите на децата в училище днес. Кръглата маса ще се проведе и във връзка с откриване 

на Кампанията „Помисли преди да ...”, която Институт по социални дейности и практики ще 

реализира в България. 

Събитието не е отворено за граждани. 
 

04.11.2016 г., 09:00 – 17:00 ч.: Научноизследователският сектор на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ организира Европейски ден на предприемача (ЕДП). Фокусът на 14-тото 



издание на ЕДП - 2016 е върху добрите практики в предприемачеството и перспективите за 

неговото развитие, включително предоставяне на възможности за среща с потенциални 

инвеститори.  Представители на финансови институции и на финансиращи програми ще направят 

преглед на актуалните възможности за подпомагане на предприемачеството, а стартиращи и 

напреднали предприемачи ще разкрият трудния път към успеха. Форумът се провежда с 

подкрепата на  Министерството на икономиката и Представителството на ЕК в България. 

 

Събитието е отворено за граждани, след предварителна регистрация на http://ede.uni-

sofia.bg/registration.htm. 
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