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Национално представителна организация, включваща
доставчици на социални услуги, общини, работодатели,
НПО, служители на социални услуги, работеща на
територията на цялата страна и обединяваща повече
от 2 000 структури;

Най-голямата национална организация за хора с
увреждания, член на Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания;

Член на Националния съвет по въпросите на
социалното включване;

Официален представител на Европейската асоциация
на доставчиците на услуги за хора с увреждания
(EASPD) за България.



НАСО участва в следните международни проекти:

1. Проект „Нови умения за достъпен туризъм“
(NEWSCAT)
01.10.2016 г. – 31.07.2019 г.

2. Проект „Изкуството като средство за социално
включване на хора със специфични потребности“ (ISA -
Field Aperture)
01.10.2017 г. – 31.08.2020 г.

3. Проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна
детска интервенция чрез взаимодействие и
сътрудничество“
01.01.2018 г. – 31.10.2020 г.



В рамките на проекта НАСО отговаря за изготвянето на
Наръчник с добри примери за дейности в областта
на изкуството и културата, насърчаващи
интеграцията на деца с увреждания в масови
детски градини, основни и/или средни училища.
Наръчникът ще има приблизително следното
съдържание:
1. Въведение/цел на наръчника
Ще бъдат представени дейности, които насърчават
образователния процес, но допринасят и за повишаване
на осведомеността, тъй като примерите ще
включват дейности, които се прилагат в масови
учебни заведения.
2. Законодателни рамки за приобщаващо
образование на страните-партньори по проекта



3. Методи за интеграция на деца със СОП в масови
детски градини и училища чрез изкуство и култура
3.1. Дефиниция на целевата група
3.2. Умения на преподавателския колектив (арт-
терапия и арт-педагогика)
3.3. Обещаващи практики/добри примери за
дейности, свързани с изкуство и култура, които
насърчават образованието и интеграцията на деца
със СОП, като същевременно повишават
осведомеността за уменията и възможностите на
тези деца
4. Заключение
Ще се представи обобщение на уменията, които
децата със СОП придобиват в час чрез използване
похватите на изкуството и културата, както и как
тези похвати им помагат да се интегрират по-
успешно в учебната среда.



НАСО подкрепя дейности в сферата на изкуството и
културата, водещи към по-голяма активност,
позитивно отношение и социално включване на
хората с увреждания

чрез партньорства с артисти, както и с организации,
работещи в сферата на изкуството;

чрез подкрепа на организации в сферата на
изкуството и културата, работещи с хора с
увреждания.

Силни примери сред членовете на НАСО, които
активно работят за подкрепа на хора с увреждания
чрез изкуство и култура, са организации като
Агенция за социално развитие „Вижън“ – гр. Варна.



Дейности на Творческа къща „Вижън Арт“ към
Агенция „Вижън“, свързани с изкуство и култура:

Групова и индивидуална работа „Музика“;

Групова и индивидуална работа „Фотография и
видео“;

Групова и индивидуална работа „Литература“;

Групова и индивидуална работа „Изобразително
изкуство“;

Групова и индивидуална работа „Приложно
изкуство“.



Видео



Други силни примери, реализирани от членовете
на НАСО, са тези на:

театър „Цвете“ – гр. София,

сдружение „ХобиСклуб“ – гр. Добрич,

сдружение „Социален център Бургас“,

социални предприятия – Димитровград и
Бургас.

С цел стимулиране и развитие на подкрепата за
хора с увреждания чрез изкуство и култура, НАСО
учреди и ежегодно връчва национални награди в
самостоятелна категория „Изкуство и култура“.
Сред наградените са били и част от тук
посочените участници, както и участници в
детската „Евровизия“.
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ВЪПРОСИ

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

9002 Варна 
бул. „Княз Борис I“ № 115

тел.: 0884 688 242
project@naso.bg

1000 София
ул. „Сердика“ № 13, ет. 4

тел.: 0882 122 722
info@naso.bg 

https://naso.bg


