
 
MILIEU е проект за координация и подпомагане (CSA), вдъхновен от желанието и 

амбицията на екипа да подкрепи научното и кариерно израстване на изследователите и 
служителите на ИФС и утвърждаването на БАН като център на върхови академични 
постижения.  

Основната цел на MILIEU е да повиши капацитета на ИФС и на БАН за изследвания 
в областта на жените с увреждания, като работи в няколко взаимосвързани 
направления: 

1) интензивен научен обмен с водещи международни институции и засилване 

на научната дейност, свързана с изследвания на проблеми на пола, инвалидността и 

включването. 

2) стимулиране на върхови научни постижения чрез повишаване на 

международната свързаност и видимостта на учените от ИФС и БАН, с акцент върху 

младите учени;  

3) повишаване на капацитета на учените и служителите на ИФС и БАН да 

привличат проектно финансиране и да реализират научните си изследвания, вкл. чрез 

насърчаване на институционални промени. 

 

 По-важните дейности, планирани за реализация в рамките на MILIEU, са: 

 разработване на стратегически планове за стимулиране на отлични постижения; 

 стимулиране на изследователски линии, свързани с изследвания на пола, 

уврежданията и включването; 

 организиране на кратки работни и изследователски визити и обмяна на опит с 

водещи изследователи;  

 организиране на обучения, тренинги и семинари, свързани с тясната тема на 

проекта, в това число изследване на проблемите на жените с увреждания и тяхната 

интеграция, интеграция и открояване на аспектите на пола или уврежданията и 

отражението им в различни изследователски област и др. 

 организиране на обучения, тренинги и семинари, свързани с придобиване на  

широк кръг от умения, необходими за академична и изследователска кариера, като 

например: академично писане и публикационна стратегия, разработване на проектни 

предложения, управление на проекти и изследвания и др.; 

 организиране на докторантски училища, международни конференции и събития 

за разширяване на мрежата от контакти, с акцент върху младите учени; 

 подпомагане и практическа реализация на подготовката на проекти предложения 

и публикации на научни статии, с акцент върху младите учени;  

 създаване на инструменти, наръчници и помощни материали за подготовка и 

реализация на научни проекти и изследвания.  

 
 Партньори:  

https://milieu-h2020.eu/the-project/


 Институт по философия и социология при БАН (координираща институция), 

Университет на Генуа (Universita degli studi di Genova - UNIGE), Университет 

„Комплутенсе“ в Мадрид (Universidad Complutense de Madrid - UCM). 

 

Екип от ИФС:  

доц. д-р Люба Спасова – координатор на проекта и ръководител на българския 
екип, проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, проф. д.с.н. Анна Мантарова, гл. ас. д-р Шабан 
Даракчи 

Период: 2021-2023 

Резултати от проекта са достъпни на адрес: https://milieu-h2020.eu  

Контакти:  
 mail: info@milieu-h2020.eu  или lspasova@bas.bg. 
 Facebook: https://www.facebook.com/h2020milieu  
 Twitter: https://twitter.com/H2020Milieu  
 Instagram: https://www.instagram.com/h2020milieu  
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