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НОУ–ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА, 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ви кани на 

Официално честване по случай 

30 ГОДИНИ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА В НОВ 
БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Международен ден на социалната работа 

Откриване на магистърска програма „Психо-социални интервенции за деца 
и семейства” 

20 март 2019 г. 

място на провеждане:  

Нов български университет, Аула + Ресторант Artes 

София 1618, ж.к. „Овча купел“, бул. „Монтевидео“ № 21 

 

ул. Хан Крум № 38 А, t: +359 2 403 20 30 
e: info@knowhowcentre.org, w: http://knowhowcentre.nbu.bg 

mailto:info@knowhowcentre.org
http://knowhowcentre.nbu.bg


!2

 !                                                                                          
,

ПРОГРАМА 
Зала 115, корпус 1 

16.00 – 16.30:  Среща на борда на магистърска програма „Психо-социални интервенции с деца  
  и семейства“ при закрити врати 

16.30 – 17.00:  Среща на студентите с борда на магистърска програма „Психо-социални   
  интервенции с деца и семейства“ при закрити врати 

Фоайе пред Аулата 

17.00 – 17.15:  ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА „Инвестиции в променени социални отношения  
  за децата и семействата в България“ от изпълнителния директор на НБУ д-р  
  Георги Текев и д-р Галина Маркова – ръководител, Ноу-хау център за   
  алтернативни грижи за деца, НБУ 

17.15 – 18.00:  Време за разглеждане на изложбата 

Аула 

18.00 – 19.00:  ПОЗДРАВЛЕНИЯ — 30 г. ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА В  
  НБУ, водещ доц. Снежина Петрова, ръководител на департамент „Театър“, НБУ 

  Д-р Галина Маркова – ръководител, Ноу-хау център за алтернативни грижи за  
  деца, НБУ   
  Проф. д-р Пламен Бочков – ректор, Нов български университет  
  Бисер Петков – министър на труда и социалната политика 
   
  ОТКРИВАНЕ НА МП „Психо-социални интервенции с деца и семейства“  
  Доц. д-р Маргарита Станкова, департамент „Здравеопаване и социална   
  работа“ 
  Д-р Антоанета Матеева, ръководител на МП „Психо-социални интервенции с  
  деца и семейства“ 
   
  ВРЪЧВАНЕ на награда от името на Ноу-хау център за алтернативни грижи за  
  деца и на студентската и преподавателска общност за приноса на Нов български  
  университет в образованието по социална работа в България. 

  ПРОЖЕКЦИЯ на късометражен филм и ДИСКУСИЯ 

19.00:   КОКТЕЙЛ в ресторант Артес
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