5.11.2019 г., 12:00 – 17:30 ч.: Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов
български университет организира семинар на тема: „Моделът „Thrive“ и как той
може да бъде приложен за посрещане на нуждите на децата в грижа?“. Семинарът се
организира като част от международната конференция „Деинституционализация на
грижата за деца: как инвестираме в промяната“. Моделът „Thrive“ цели системна
промяна на психично-здравната грижа за деца, млади хора и семейства в Англия. Вече
половината от всички деца и семейства живеят в райони, които използват модела.
Услугите в тези области отбелязват значително подобрение по отношение на достъпа до
психично-здравни услуги и използването на техните ресурси ефективно.
Събитието НЕ е отворено за граждани.
7.11.2019 г., 09:30 – 17:00 ч.: Научноизследователският сектор на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Business Club Sofia University,
Министерството на икономиката и Областен информационен център София-град и
София-област организират форум за насърчаване на предприемачеството. Европейският
ден на предприемача е инициатива с традиции в Обединена Европа, която има за цел да
популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Тя
възниква в рамките на мрежата PAXIS (The Pilot Action of Excellence on Innovative Startups) и тази година за 17-и пореден път се провежда в България. Фокусът на събитието е
върху добрите практики в студентското предприемачеството и перспективите за
неговото развитие, включително предоставяне на възможности за среща с потенциални
инвеститори.
Събитието е отворено за граждани, но е с предварителна регистрация на http://ede.unisofia.bg.
8.11.2019 г., 09:30 – 15:30 ч.: Western Balkans after Sofia Summit 2018. Събитието ще
направи преглед на напредъка на страните от Западните Балкани в областта на
европейската интеграция след приемането на Декларацията от София през 2018 година,
която потвърди европейската перспектива на региона и лансира приоритетната
програма от София с конкретни мерки за засилване на сътрудничеството и свързаността
с региона. Участниците в панелите ще бъдат водещи експерти по интеграционните
процеси на Западните Балкани, представители на неправителствени и академични
организации от Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония,
Сърбия и Хърватия и евродепутати. Работният език на конференцията ще бъде
английски (без превод на български език).
Събитието е отворено за граждани.

