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“Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на 

сътрудничеството в регионалните иновационни вериги", 
 

Четвърта среща на екипа и членовете на Сдружение Бизнес агенция 

Варна, 28.03.2018 

Място на провеждане – Офис на Бизнес Агенция, ул. „Презвитер Козма“ 11 

ДНЕВЕН РЕД 

 

15:00 –15:20 
Представяне и обсъждане на резултатите от Фаза 1 на проекта и плана 
за действие за фаза 2 - Силвия Щумпф, ръководител проект и старши 
експерт 

15:20 – 15.40 

Представяне и обсъждане на окончателния вариант на предложението 
за План за действие за подобряване на условията за реализиране на 
иновативни проекти, ориентирани към подобряване на домашната грижа 
Силвия Щумпф, ръководител проект и старши експерт 

15:40 –16:00 

Представяне на целта на Националната среща по Хокеър на 30.03.2018 
г., структурата на участниците и методологията на работа за 
насърчаване партньорството между бизнеса, академията, доставчиците 
на социални услуги и институциите - Борис Кръстев, старши експерт 

16:00 – 16:30 
Представяне на подхода „co-creation workshop” за съвместно създаване 
на иновативни решения за домашни грижи - Силвия Щумпф, 
ръководител проект и старши експерт 

15:45 – 16:30 Обсъждане на задачите за ФАЗА 2 по проекта 
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Протокол 

От четвърта  среща на екипа и членовете на Сдружение Бизнес агенция 

Варна, 28.03.2018 

Място на провеждане – Офис на Бизнес Агенция, ул. „Презвитер Козма“ 1 

15:00 –15:20 Силвия Щумпф, ръководител проект и старши експерт откри 
срещата, като представи за обсъждане резултатите от Фаза 1 на проекта и плана за 
действие за Фаза 2 
15:20 – 15.40 Силвия Щумпф подробно разказа за подготовката на Плана за 
действие и процеса за обсъждане с партньорите на последната среща по проекта във 
Вилнюс. Тя представи окончателният вариант на предложението за План за действие 
за подобряване на условията за реализиране на иновативни проекти, ориентирани към 
подобряване на домашната грижа. Участниците обсъдиха в подробности 
взаимоотношенията с УО на ОПИК и как ще се реализира Планът. 
15:40 –16:00     Борис Кръстев представи целта на Националната среща по      Хокеър 
на 30.03.2018 г., а Силвия Щумпф обясни каква ще е структурата на  участниците и 
методологията на работа за насърчаване партньорството между бизнеса, академията, 
доставчиците на социални услуги и институциите 
16:00 – 16:30   Накрая двамата експерти представиха подхода „co-creation workshop” за 
съвместно създаване на иновативни решения за домашни грижи като инструмент за 
насърчаване на сътрудничеството 
15:45 – 16:30   Срещата завърши с обсъждане на задачите за ФАЗА 2 по проекта 
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