
В периода 28 ноември – 02 декември 2016 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

28.11.2016 г , 09:30  – 14:30 ч.:  75 ученици от пет различни училища в София, заедно с експерти в 

сферата на политиката, медията и бизнес, ще се съберат да дискутират по темата на "Изменение 

на климата - бежанци" (ефектът от изменението на климата върху живота на бежанците). 

Събитието е организирано от независима младежка организация - Моята Европа (My Europe), 

чиято цел е обединение на младите хора, граждани на ЕС. 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

29.11.2016 г., 09:30  – 13:30 ч.: Представителството на Travelport организира семинар „Промените в 

туристическия бизнес“, предназначен за професионалисти заети в туристически агенции. Ще бъдат 

представени новите продуктови тенденции на авиокомпаниите в ЕС,  перспективите пред 

развитието на он-лайн бизнеса и влиянието на новата Директива 2015/2302 на ЕП и на Съвета 

относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги.   

Събитието не е отворено за граждани. 

 

29.11.2016 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 №7:  Европейските институции в социалните медии в интернет- уебстраници, социални 

мрежи, форуми и др. Комуникационни техники и канали за въздействие върху  младежките 

онлайн общности в интернет.  

 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

30.11.2016 г., 10:30 – 13:00 ч.: Сдружение „Арт Форум“ организира събитие „Възможности за 

кандидатстване по ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и 

конкурентноспособност“ и отворени процедури през 2017 г. по Програма „ХОРИЗОНТ 2020“. В 

рамките на информационния ден ще бъдат представени презентации за актуални възможности за 

кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Приоритетна ос „Транснационално 

сътрудничество“, ОП „Иновации и конкурентноспособност“ и процедури за 2017 г. по Програма 

„Хоризонт 2020“. Гостите ще могат да зададат своите въпроси и да проведат лични консултации с 

лектора, г-жа Елза Григорова. 



 

Събитието е отворено за граждани. 

 

30.11.2016 г., 13:30 – 17:30 ч.: Факултетът по начална и предучилищна педагогика СУ “Св. Климент 

Охридски” и издателство "Книгомания" организират публична лекция на Барбара Айзъкс от 

Montessori Centre International, Великобритания:  “Европейски практики в подкрепа на ранното 

детско развитие: методът Монтесори” и премиера на книгата “Как да отгледате удивително дете. 

Методът Монтесори” от Тим Селдин, председател на Фондация “Монтесори”, САЩ. Събитието се 

организира по повод 110 години от създаването на първото Монтесори учебно заведение в Рим. 

Програмата включва демонстрация на практическа работа с Монтесори материали, организирана 

от експерти на Монтесори детска градина "Къща на децата" (Casa dei Bambini), „Детска къща 

Монтесори” и „Камелини Монтесори“. 

 

Събитието не е отворено за граждани и за вход са необходими регистрация или 

журналистическа карта. 

 

02.12.2016 г., 14.30 – 17.15 ч.: Лош климат за журналистика - Кръгла маса и връчване на награди 

Свободен Електрон за 2016 г. Лош климат ли е настъпил за журналистиката у нас и какви са 

предизвикателствата пред отговорното журналистическо отразяване на климатичните промени ще 

обсъдят международни журналисти и експерти по време на кръгла маса, организирана от 

фондация "БлуЛинк" и фондация "Хайнрих Бьол" - Бранденбург. В рамките на събитието ще бъдат 

връчени и годишните награди "Свободен електрон" за стратегическо използване на интернет и 

електронните комуникации в подкрепа на гражданското общество, демокрацията, прилагането на 

ценностите на Обединена Европа и опазване на околната среда. Работен език: английски. 

 

Събитието е отворено за граждани. 

 


