
В периода 13 – 18 ноември 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

 

13.11.2017 г., 12:30 – 16:45 ч.: Фондация Лале организира Международна среща по Програма 

EФЕКТИ - експерти намират ефективни концепции за обучение и подкрепа за семейства. 

Темата на програмата е “Какво е добра образователна подкрепа и как нуждите на семействата 

могат да бъдат посрещнати по най-подходящия и ефективен начин в общността?”. Тя включва 

обмяна на концепции и практики в работата с деца и семействата им в Европа и се реализира в 

партньорство с Diakonie Baden, Evangelische Hochschule Freiburg и BAG Familienbildung und 

Beratung e.V. от Германия, Udruga za rad s mladima Breza от Хърватска, Everton Nursery School 

and Family Centre от Обединеното Кралство и Haro от Швеция. Дейностите са съфинансирани 

по програма Еразъм+ на Европейската комисия. 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

14.11.2017 г., 09:30 – 13:30 ч.: Мисия "Агроиновации" - Опитът на Холандия в подкрепа на 

българския потенциал. Кои са стъпките за реализирането на един успешен иновативен проект? 

- Идентифициране на проблема; 

- Подбор на подходящи партньори за решаването му; 

- Финансиране; 

- Популяризиране на добри практики. 

Всичко това ще бъде обсъдено по време на уъркшоп с експерти от Холандия и България, 

посветен на иновациите в земеделския и хранителния сектори. Споделянето на знания и 

технологии, погледът на науката и опитът на една от най-иновативно настроените европейски 

държави ще дадат тласък на агроиновациите у нас да се превърнат в реални решения на 

съществуващи практически проблеми и казуси. 

 

15.11.2017 г., 14:00 – 17:00 ч.: Фондация "Граждани срещу бюрокрацията" организира 

награждаване на държавните институции за 2017 г. 

Събитието не е отворено за граждани. 

  



16.11.2017 г., 12:00 – 16:45 ч.: Екологично сдружение „За Земята“ организира дискусионен 

форум на тема „Отпадъци и общество. Управление на отпадъците с мисъл за хората”. Акценти 

във форума ще са: 

- определянето на такса „битови отпадъци” според количеството образувани отпадъци; 

- премахването на площадките за възмездно предаване на рециклируеми отпадъци и ролята 

на неформалния сектор в рециклирането на отпадъци. 

Събитието не е отворено за граждани. 

 

17.11.2017 г., 09:30 – 12:30 ч.: Как българите оценяват членството на страната в ЕС? Какви са 

поуките за 10 години? Заповядайте да ви запознаем с тези и други въпроси от новия доклад на 

социологическа агенция Алфа рисърч на тема "Десет години от присъединяването на България 

към ЕС – равносметка и перспективи". В събитието ще вземат участие Огнян Златев, 

ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Анжела Кристеа, 

ръководител на Представителството на Европейката комисия в Румъния и Боряна Димитрова 

от Алфа Рисърч. 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация. 

 

18.11.2017 г., 10:30 – 15:30 ч.: Фондация “Дигиталните деца” организира шеста национална 

конференция DigitalKidZ: Училище с "отоврен код". Трансформация на образованието, в унисон 

с компетенциите на 21 век и намаляване на агресията в училище ще са основните теми на 

конференцията. Инициативата се провежда с изключителната подкрепа на Европейската 

комисия, Посолството на Финландия, Министерство на образованието и науката и ГДБОП, 

Дирекция „Киберпрестъпления“. В рамките на конференцията, председателят на Фондация 

"Дигиталните деца" - Ивелина Атанасова - ще разкаже повече за пилотното издание на 

партньорската програма за училища на фондацията - Училище с "отворен код" и регламента за 

кандидатстване по нея.  

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация. 

 


