
В периода 24 – 28 април 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

24.04.2017 г., 10:00 – 14:00 ч.: Сдружение "Еквилибриум" организира годишно 
информационно събитие на тема "Уверени родители за успешни деца". Сдружение 
„Еквилибриум“ управлява 10 социални услуги за деца и семейства в гр. Русе и в гр. Бяла, 
една от които от нов тип – интегрирана здравно-социална услуга за деца. Работи и по 
няколко проекта, свързани с ранното детско развитие, деца в конфликт и контакт със 
закона и други, за които ще можете научите повече в рамките на организираното събитие. 
Организаторите ще споделят  успехите, предизвикателствата и иновативните модели, чрез 
които успяват да се справят в работата си. Специално място е отделено на детското 
участие – „Театър на сенките“ по сценарий, режисура и изпълнение на група деца. 
 
Събитието е отворено за граждани. 

 

24.04.2017 г., 15:00 – 17:30 ч.: "Кариери" и Представителството на Европейската комисия в 

България организират информационно събитие за стажантските програми и 

възможностите за доброволчество в европейските институции.  То има за цел да помогне 

на младите хора да се ориентират във възможностите за професионално ориентиране и 

трупане на работен опит, които предлагат евроинституциите и някои от техните нови или 

вече традиционни програми. Лектори ще бъдат служители в евроинституциите, настоящи 

и бивши стажанти и експерти. Събитието е част от проекта "Месец на кариерните 

възможности в ЕС" на "Кариери" и Представителството на ЕК за България.  

 

Събитието е отворено за граждани след предварителна регистрация 

на  https://goo.gl/t4yiWc. 

 

26.04.2017 г. и 27.04.2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: Националният център за подготовката и 

провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с постоянното 

представителство на Република България в ЕС организира поредица от обучения на Генералния 

секретариат, предназначени за ФГ 5 от Екипа на Председателството – председатели и зам. 

председатели на РГ/органи на Съвета на ЕС. Тези обучения са част от изпълнението на Плана за 

подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Семинарите се водят от 

служители на Генералния секретариат на Съвета на ЕС, които ще представят ключови въпроси на 

ротационното председателство и ще разяснят на българските служители тяхната функции и роля в 

подготовката и провеждането на предстоящото Българско председателство на СЕС през 2018 г.  

 

Събитието не е отворено за граждани 

https://goo.gl/t4yiWc

