
В периода 10 –15  април 2018 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития 

 

10.04.2018 г., 9:30 – 15:00 ч.: Конференция и обучение „Овластяване на гражданите и 

гражданското общество чрез застъпничество“. 

В първата част на събитието ще бъде дискутирана ролята и въздействието на гражданите в 

процеса на създаване на политики. Целта на дискусията е да бъде създадено широко 

пространство за обсъждане на това какво могат да направят гражданите и гражданските 

организации, за да адресират някои от настоящите кризи и политически предизвикателства в 

Европейския съюз. 

Във втората част на събитието ще бъде представен „Наръчник за гражданско застъпничество“ - 

иновативен и лесен за ползване наръчник за застъпничество в обществена полза. Обучението 

ще бъде водено от проф. Алберто Алемано. 

Събитието ще се проведе на английски с осигурен превод на български език. 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на anna@bcnl.org . 

 

11.04.2018 г., 09:30 – 17:30 ч.: Юбилеен семинар на Фондация "Конкордия България" на тема 

"10 години социална работа с Европейско измерение". На семинара ще се направи преглед на 

постиженията на фондацията за 10 години активна социална работа с маргинализирани групи, 

както и ще се наблегне на въпроса за качеството на социалните услуги и техния ефект върху 

целевите групи. Социалното включване и интеграция на деца, младежи и семейства от уязвими 

общности, включително мерки срещу отпадането от образователната система на децата, както 

и включване на младежите и родителите в пазара на труда са сред приоритетите на Европейския 

съюз. Опитът на водещи социални организации от Австрия, Холандия, Германия и Румъния ще 

бъде разгледан и ще бъде обсъдено до каква степен може да бъде използван и в социалните 

услуги в България.  

Събитието не е отворено за граждани. 

 

12.04.2018 г., 9:30 – 12:30 ч.: Конференция „Възможности и предизвикателства пред 

доброволческата дейност в европейски и национален план“. Конференцията има за цел да 

представи новите възможности за участие в доброволчески дейности по линия на Европейския 

корпус за солидарност, който се очаква да заработи с пълна сила през 2018 г. Тази нова 

инициатива на европейско ниво, ще позволи на редица млади европейци да вземат участие в 

доброволчески проекти с различна социална насоченост в своята страна или в чужбина. В 

контекста на европейското внимание по темата, ще бъде поставен акцент и върху 

предизвикателствата пред доброволческия сектор в България. 

Събитието е отворено за граждани и с предварителна регистрация.  

mailto:anna@bcnl.org


13.04.2018 г., 16:30 – 22:00 ч.; 14.04.2018 г., 09:00 – 18:30 ч.; 15.04.2018 г., 09:00 – 14:30 ч.: 

European Public Policy Conference 2018. Десетото издание на годишната европейска студентска 

конференция по публична политика ще се проведе от 13 до 15 април в София. Организатори са 

студентите от Hertie School of Governance - Berlin,  а основен партньор е Представителството на 

Европейската Комисия в София. Темата на тазгодишната конференция е "Граници в преход", а 

регистрацията е безплатна на официалния уебсайт на конференцията, където може да намерите 

и програмата: https://www.hertie-school.org/eppc/  

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация. 

https://www.hertie-school.org/eppc/

