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Реализирани проекти 2010 – 2016 г. 
 
 ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

BG051PO001-2.1.11  „Аз мога"; 
 

 ОП „Развитие на човешките ресурси”, 
BG051PO001-2.1.13 - „Аз мога повече"; 

  
 ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

BG051PO001-1.1.06 - „Създаване на заетост на 
младежите чрез осигуряване на възможност за 
стаж";  

 
 ОП „Развитие на човешките ресурси” Програма 

„Ученически и студентски практики”, 
BG051PO001-3.3.07; 

 
 Програма на ФМ на ИЕП № 76 – проект 

„Коалиция за гражданско участие на уязвимите 
групи”;  
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 Подбор на приемни структури на мрежата от 
информационни центрове „Europe Direct” за 
периода 2013 – 2017 г. COMM/SOF/ED/2013-
2017, Рамково споразумение номер 30-CE-
0547418/00-82; 

 
 „Този път е различно – заедно да решим кой да 

бъде отговорен” EDICs’ activities related to the 
2014, EP elections COMM/SOF/ED/2013_EPE; 

 
 Прием на доброволци от „Корпус на мира”; 
 
 Прием на доброволци от „трети страни на ЕС”; 
 
 Политическа академия; 
 
 Изграждане на академия за подготовка на нови 

треньори; 
 
 Разработване на методически пособия за 

„Обучение на обучители” за програма 
„Глобални библиотеки”; 

 
  „Ние гражданите” - Общинска конференция за 

съвместно изработване на Общински план за 
развитие на Пловдив 2014 – 2020 г.;  
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 Регионална конференция на младите хора - 
„Ние сме различни, а не безразлични”; 

 
 Регионална конференция на младите хора – 

„Предай нататък, бъдещето е в нашите ръце”; 
 
 Андрагогия – Развитие на системи за обучение 

на специализанти и студенти; 
 
 Обучение на педагогически специалисти –

„Работа в интеркултурна среда”; 
 
 ОП „Административен капацитет” – проект 

„Подобряване на общинския капацитет по 
теми, свързани с общински политики за 
развитие, прозрачност в дейността на местната 
власт, обществен ред и превенция от бедствия и 
аварии чрез обучение “; 

 
 "Обучение в дух на толерантност и 

недискриминация в детските градини и в 
училищата чрез съхраняване и развиване на 
културната идентичност на деца и ученици от 
етническите малцинства", Десетилетие на 
ромското включване.  

 


