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ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ 

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ  

ВЛАСТИ В ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“, 28-30 април, Пловдив 

По молба на участниците във форума, при-

емането на регистрации продължава и в 

дните след обявения краен срок. 

Вече девет години този форум събира водещата част 

от отговорните и заинтересовани страни в България, 

реализиращи социални политики и социални услуги. 

Работата на предходните форуми бе характерна с ак-

тивни, позитивни и професионални дискусии, създава-

не и реализиране на активни, национални и европейски 

партньорства, възможности за обмен на опит и търсене 

на решения по важни въпроси и проблеми.  Вижте още 
 

Проекто-програма, Регистрация 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 

"Разработка и управление на социални проекти  

по оперативни програми -  

ОП "РЧР" за периода 2014 – 2020" 

17 - 18 март, Столична община, София 

Семинарът е предназначен за представители на общи-

ни, доставчици на социални услуги, НПО, представите-

ли на стопански субекти и др. заинтересовани лица. 

  Вижте още 

Проекто-програма, Регистрация 

Срок за регистрация: 13 март 2015 г. 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1D7EcpT
http://naso.bg/images/files/agenda10forum_last.pdf
http://naso.bg/images/files/registration10forum.pdf
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/images/files/agendaEUtraining-sofia.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_EUtraining_sofia1.pdf
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НОВИНИ ОТ НАСО НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Партньорска среща с Община Търговище 

На 5 март 2015 г. се проведе среща-разговор между г-н Геор-

ги Георгиев, председател на Национален алианс за социална 

отговорност, и д-р Красимир Мирев, кмет на Община Търго-

вище. В срещата участваха г-жа Златка Иванова и г-жа Свет-

лана Трифонова, заместник-председател на Търговищкото 

дружество за психично здраве, което е представител на НА-

СО за Търговище. На срещата бяха обсъдени широк кръг 

въпроси около партньорството на НАСО чрез представителс-

твото в Търговище и община Търговище в посока на активни 

социални политики, развитие на социалните услуги. На фона 

на националните процеси и тенденции за развитие на услуги-

те бяха обсъдени някои местни специфични въпроси и реше-

ния.                                                                          Вижте повече 

 

Работна среща на регионалната структура на НАСО в 

Търговище 

В Търговище се проведе първата работна среща на достав-

чици на услуги и други организации, членове на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО) от региона. Срещата 

беше открита от д-р Елена Маринова, председател на Търго-

вищкото дружество за психично здраве. „Радвам се, че Тър-

говище се присъедини към голямото семейство на НАСО, 

една организация със сериозен опит, отлична експертиза и 

престиж, извоюван с много работа в полза на хората с увреж-

дания и други уязвими групи. Когато обединим гражданската 

енергия и креативността на активните хора, ставаме по-силни 

и можем да влияем върху социалните процеси,” подчерта при 

откриването д-р Маринова.                                   Вижте повече 

Одобрен е проекта на Програма за междурегионално сът-

рудничество ИНТЕРАКТ III 

Правителството одобри проекта на Програма за междурегио-

нално сътрудничество ИНТЕРАКТ III за периода 2014-2020 г. 

преди представянето й в Европейската комисия. С решение-

то са одобрени и ангажиментите на страната ни като държа-

ва-участник в програмата. Те са свързани с поемането на 

задължение за предоставяне на национален принос към 

програмата в размер на 117 132 евро (1,68% от дела на стра-

ните-участнички), разпределен на седем равни годишни 

вноски. Решението осигурява пълноценното участие на Бъл-

гария в програмата, чиято основна цел е да насърчава обмя-

ната на опит и разпространението на добри практики и ино-

вативни подходи, свързани с управлението и изпълнението 

на програмите за териториално сътрудничество.  

Вижте повече 

България е вторият по обем акционер в Международната 

инвестиционна банка 

Водещата позиция на българската държава по отношение на 

отпуснатите кредити от Международната инвестиционна бан-

ка, беше обсъдена по време на работна среща на 5 март 

2015 г. между вицепремиера Ивайло Калфин и председателя 

на Съвета на Международната инвестиционна банка – Нико-

лай Косов. „България е една от страните, които са най-

активни в банката. Към момента има одобрени 6 кредита за 

български компании на стойност 37 млн. евро, което състав-

лява 15% от общия й кредитен портфейл. В процес на одоб-

рение са други 6 кредита на обща стойност около 80 млн. 

евро“, разясни председателят й Косов. Банката се развива с 

бързи темпове, като международните рейтингови агенции 

Fitch и Moody’s в началото на тази година повишават кредит-

ният й рейтинг на прогноза BBB- (Fitch) и A3 (Moody’s), под-

черта още той.                                                        Вижте повече 

http://bit.ly/1EvetbQ
http://bit.ly/1KxPSrT
http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1733-iii
http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1729-2015-03-06-17-09-05
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Хората с ниски пенсии ще получат по 40 лв. Великденска 

добавка 

Правителството одобри допълнителен трансфер от 50 млн. 

лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 

2015 г. Средствата са за еднократно изплащане на допълни-

телна сума към пенсиите за месец април. По 40 лв. ще полу-

чат хората с пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и 

компенсациите към тях, чиито размер за април 2015 г . е до 

286 лв. включително. Това ще обхване пенсионерите с ме-

сечни доходи до определената линия на бедност. Подобен 

акт кабинетът прие и в навечерието на Коледните и Нового-

дишните празници.                                                 Вижте повече 

Русия и България ще засилят сътрудничеството си по 

ключови теми, свързани с труда и социалната политика 

На 3 март 2015 г. вицепремиерът и министър на труда и соци-

алната политика Ивайло Калфин бе на работно посещение в 

Москва. Там той се срещна с министъра на труда и социална-

та защита Максим Топилин. Целта на разговора беше обсъж-

дане на двустранните взаимоотношения между двете страни 

в сферата на труда и социалната политика. Три са темите, по 

които се договориха за взаимно сътрудничество министърът 

на труда и социалната политика Ивайло Калфин и руският 

министър на труда и социалната защита Максим Топилин – 

пенсионните права, облекчаване на свободното движение на 

работници от двете страни и подсилване на сътрудничество-

то между двете министерства.                              Вижте повече 

Въвежда се електронен изплащателен картон за подобря-

ване обслужването на пенсионерите 

Въвеждане на електронен изплащателен картон, по който ще 

се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските 

станции, предвиждат одобрените от правителството промени 

в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Кабинетът 

прие изменения в общо седем нормативни акта, свързани с 

промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 

януари 2015 г. Създава се възможност и ред за изплащане на 

пенсиите от друга пощенска станция, различна от тази по пос-

тоянен или настоящ адрес на пенсионера. Новият ред цели 

подобряване обслужването на пенсионерите. Документите, 

издавани от общините (кметствата), необходими за преценка 

на пенсионни права, ако не са представени от заявителите, 

ще могат да се изискват служебно от длъжностното лице по 

пенсионното осигуряване в съответното териториално поде-

ление на НОИ.                                                         Вижте повече 

В Националната статистическа програма за 2015 г. е вклю-

чено провеждането на 289 изследвания 

289 изследвания ще направят Националният статистически 

институт (НСИ) и органите на статистиката през 2015 г., спо-

ред утвърдената от правителството Национална статистичес-

ка програма. Резултатите от тях ще осигурят подробна ин-

формация за явленията и процесите в демографската и соци-

алната област, макроикономиката, бизнеса, селското стопанс-

тво, околната среда, ИКТ и др. В програмата са включени и 

нови изследвания и дейности като наблюдение на структура-

та на заплатите; хармонизиране на данните от изследването 

„Престъпления, обвиняеми и осъдени лица” и данните от 

Единна информационна система за противодействие на прес-

тъпността; статистика на цените на жилищата: индекси на 

цените на жилищата и индекси на цените на жилищата, оби-

тавани от техните собственици; цени на производител на ос-

новен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради; 

потребление на енергийни продукти в домакинствата; пътна 

мрежа ІІІ клас в селските райони; изразходвани средства за 

опазване на околната среда, получени от субсидии, помощи и 

дарения; регистър на сградите и жилищата.        Вижте повече 

Проектът на Национална програма за превенция и конт-

рол на вирусните хепатити в България беше обсъден на 

форум в Народното събрание 

Проектът на Национална програма за превенция и контрол на 

вирусните хепатити в България беше обсъден на кръгла маса 

в Народното събрание. По инициатива на Комисията по здра-

http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1728-40-2
http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1727-2015-03-05-07-11-15
http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1735-2015-03-06-17-53-49
http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1734-2015-289
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веопазването, Българската асоциация за изучаване на чер-

ния дроб и Национално сдружение за борба с хепатита 

„Хепасист” на 5 март 2015 г. в парламента се състоя кръгла 

маса на тема „Хепатитът: скрита епидемия или решим проб-

лем?“. Председателят на парламентарната Комисия по здра-

веопазването д-р Даниела Дариткова отбеляза, че днешният 

форум е сред малкото примери за последователност и при-

емственост в работата на Комисията по здравеопазване в 

различните състави на Народното събрание.     Вижте повече 

Международен форум „Преосмисляне на овластяването 

на жените и равенството между половете през 2015 и 

след това“ 

Равенството на половете е мерило за демократично разви-

тие, заяви председателят на Народното събрание Цецка Ца-

чева на конференцията на високо равнище по платформата 

за действие „Пекин +20“, организирана от ЮНЕСКО в Париж. 

Във форума под надслов: „Преосмисляне на овластяването 

на жените и равенството между половете през 2015 и след 

това“ участват жени – лидери от целия свят, международни 

експерти и видни застъпници на равенството на половете. 

Домакин на събитието е генералният директор на ЮНЕСКО 

Ирина Бокова. В изказването си председателят на парламен-

та Цецка Цачева, която бе основен докладчик, заяви, че по-

добен представителен форум още веднъж потвърждава сил-

ния ангажимент на ЮНЕСКО за превръщането на овластява-

нето на жените и равенството между половете в норма на 

съвременния политически, икономически, социален и култу-

рен живот на отделните държави.                        Вижте повече 

Актуализиран е съставът на Националния съвет за закри-

ла на детето 

Със заповед на председателя на Държавната агенция за зак-

рила на детето г-жа Ева Жечева е актуализиран съставът на 

Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/. НСЗД, съг-

ласно Закона за закрила на детето, е консултативен орган и 

подпомага председателя на Държавната агенция за закрила 

на детето при разработването и изпълнението на Национална-

та стратегия за детето и Националната програма за закрила 

на детето; подпомага синхронизирането на нормативната 

уредба в областта на закрилата на детето; дава предварител-

но становище по проектите за нормативни актове, които съ-

държат разпоредби, свързани с правата на децата, преди вна-

сянето им в Министерския съвет; осъществява наблюдение и 

прави предложения за промени в целите и дейностите по из-

пълнение на национални, регионални и международни програ-

ми в областта на закрилата на детето в съответствие с прио-

ритетите и програмите на Европейския съюз.       Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Доклад на ЕК: Бедността и социалната изолация продъл-

жават да будят особено безпокойство за България 

В излезлия в края на февруари Работен документ на служби-

те на комисията относно Национален доклад за България за 

2015 г. включващ задълбочен преглед на предотвратяването 

и коригирането на макроикономическите дисбаланси, който е 

част от механизма на Европейския семестър, се прави ана-

лиз на множество фактори, включително на социалната сис-

тема и пазара на труда. Бедността и социалната изолация 

продължават да будят особено безпокойство за България, 

посочва Доклада, както и високите равнища на неравенство 

на доходите. Българските граждани продължават да са изло-

жени на най-голям риск от бедност или социална изолация в 

ЕС (48 % през 2013 г., което е почти два пъти над средното 

за ЕС от 24,5 %). Особена тревога будят високият дял на 

изложените на риск от бедност роми (87 %) и високите равни-

ща на бедност и социална изолация при децата (51,5 % през 

2013 г.) и лицата на възраст над 65 години (57,6 % през 2013 

г.).                                                                             Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1737-2015-03-06-17-58-22
http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1738-2015-3
http://nasoki.bg/bg/novini/8-novini/1730-2015-03-06-17-12-26
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1750-2015-03-07-10-44-35
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Заетостта продължава да намалява и през четвъртото 

тримесечие на 2014 г. 

Заетостта в България е продължила да намалява и през чет-

въртото тримесечие на 2014 г., сочат данни на Националния 

статистически институт (НСИ). Същата тенденция статисти-

ката отчете и в края на 2013 година. Броят на заетите през 

четвъртото тримесечие на 2014 година намалява до 3,259 

милиона души спрямо предходното тримесечие, когато зае-

тите лица в икономиката са били 3,648 милиона. На фона на 

негативните данни у нас заетостта в Европейския съюз се 

повишава в края на миналата година, макар и с плахи стъпки, 

показаха данните от последния тримесечен преглед на Евро-

пейската комисия на пазара на труда в Евросъюза. През вто-

рото и третото тримесечие на 2014 г. заетостта в ЕС се пови-

шава с по 0,3% на годишна база.                          Вижте повече 

 

Вицепремиерът Калфин: 570 млн. лв ще отидат за семей-

ни помощи 

568 683 000 лв. ще плати държавата през 2015 г. под форма-

та на семейни помощи за деца. Това става ясно от писмения 

отговор на вицепремиера и министър на социалната полити-

ка Ивайло Калфин на депутатски въпрос. Плащанията са рег-

ламентирани по Закона за семейните помощи и са разписани 

в бюджетна програма "Подпомагане на семействата с деца", 

която е част от политиката в областта на социалното включ-

ване. Предвидените средства в бюджета за настоящата годи-

на са разпределени в девет категории: За еднократна помощ 

при бременност са заделени 3,2 млн.лв. За еднократна по-

мощ при раждане на дете са осигурени 30,1 млн.лв. За еднок-

ратна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 

една година през 2015 г. държавата е заделила 6 млн.лв.  

Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Проектът „Подкрепа за достоен живот” приключи, подк-

репата продължава 

Състоялата се в Пловдив заключителна конференция на про-

екта „Подкрепа за достоен живот" обобщи високия социален 

ефект от реализирането му. Този ефект и новаторското парт-

ньорство между държавата и местната власт акцентираха в 

приветствията си заместник-министрите на труда и социал-

ната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров, както и 

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпо-

магане (АСП) Ивайло Иванов. „Проект „Подкрепа за достоен 

живот" е пример за ефективно изразходване на средства от 

европейските фондове, насочени към хората в нужда", под-

черта заместник-министър Русинова. Затрогващи думи на 

благодарност към екипа, реализирал проекта, прозвучаха 

именно от хората, възползвали се от предоставената подкре-

па към тях, както и от лични асистенти, работили по проекта.  

Вижте повече 

 

Дисциплинарни наказания заради насилие в ЦНСТ поиска 

председателят на ДАЗД 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

г-жа Ева Жечева поиска да бъдат наложени дисциплинарни 

наказания на четирима служители в Центъра за настаняване 

от семеен тип /ЦНСТ/ „Усмивка” и Центъра за настаняване от 

семеен тип „Звънче”, с. Нареченски бани, общ. Асеновград. 

Санкциите са заради констатирани нарушения, установени 

при проверка по сигнал за насилие над настанените деца, 

подаден от агенция за международни осиновявания. В услу-

гите са прилагани недопустими методи на възпитание, които 

нарушават правата на децата и противоречат на Етичния 

кодекс на работещите с деца, е заключението на проверява-

щите.                                                                        Вижте повече 
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Центърът за социална рехабилитация в Пловдив стана 

на 1 година 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция към ком-

плекса за социални услуги "Олга Скобелева” в Пловдив ста-

на на 1 година. По този повод бе организиран младежки ин-

формационен форум, в който взе участие кметът на район 

"Централен" Георги Титюков, съобщиха от районната адми-

нистрация. Участници и организатори от Младежки информа-

ционно-консултантски център, сдружение "Младежки глас – 

Пловдив", асоциация "Голям брат, голяма сестра – Бълга-

рия", сдружение "Заедно за личностно развитие", коментира-

ха и дебатираха по темата за "Младежкото предприемачест-

во – мотивация за успех".                                      Вижте повече 

На виртуална разходка в CERN бяха деца с увреден слух 

от търговищко училище 

Ученици от Училището за деца с увреден слух „Св. Иван Рил-

ски” в Търговище имаха уникалната възможност да осъщест-

вят виртуална връзка с група български учени, работещи в 

Европейската организация за ядрени изследвания – CERN. В 

живата връзка се включиха и още 2 български училища в 

Правец и Разлог, както и Планетариума в Смолян. Целта на 

виртуалната визита бе учениците да се запознаят със специ-

фиката на работа на Компактния мюонен соленоид - един от 

детекторите с общо предназначение в Големия адронен ко-

лайдер на CERN. Видеовръзката се осъществи благодарение 

на личните и професионалните контакти на учителя по мате-

матика Мирослав Мирчев, който миналата година бе на ра-

ботно посещение в CERN.                                    Вижте повече 

2 ЦНСТ в Бургас приеха първите си обитатели 

Общо 25 деца и младежи са настанени в двете сгради на ул. 

"Кооператор" в бургаския комплекс "М. рудник". Те са разде-

лени по възраст и специфични нужди. Условията и начинът 

на живот тук се доближават максимално до модела за отг-

леждане на деца в едно средностатистическо българско се-

мейство. В Центъра за настаняване от семеен тип №1 се 

отглеждат 12 деца на възраст от 03 до 07 години. Всички хо-

дят на детска градина и училище. В Центъра за настаняване 

от семеен тип №2 се възпитават общо 13 младежа с умствени, 

мозъчни и двигателни увреждания. Те са на възраст от 11 до 

26 години.                                                                  Вижте повече 

Успешни европроекти в социалната сфера популяризира 

Областният информационен център в Разград 

Успешни европроекти в социалната сфера популяризира Об-

ластният информационен център (ОИЦ) на среща в Разград, 

съобщиха от Центъра. Домакин бе новооткритият Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

(ЦНСТДМУ) в града. Той е част от комплекс, който включва 

два Центъра за деца с увреждания и един за настаняване на 

деца и младежи от закрити Домове за деца и младежи, лише-

ни от родителска грижа. Комплексът е изграден по проект, под-

крепен от ОП „Регионално развитие”, а дейностите по предос-

тавяната социална услуга се финансират от ОП „Развитие на 

човешките ресурси”. Бенефициент по двата проекта е община 

Разград.                                                                     Вижте повече 

Започва поетапно настаняване на деца и младежи в ЦНСТ 

в Добрич 

От този месец започва поетапно настаняване на деца и мла-

дежи в Центровете от семеен тип в Добрич, изградени по про-

ект на Община град Добрич. Това съобщи заместник-кметът 

„Хуманитарни дейности” Камелия Койчева, предаде кореспон-

дентът на Радио „Фокус” – Варна. Община град Добрич вече 

работи по проект „Шанс за по-добър живот” с дейността в че-

тирите центъра за настаняване от семеен тип за деца и мла-

дежи с увреждания. „Така или иначе заедно с Фондация 

„Лумос”, заедно с ФИЦЕ (Сдружение за педагогическа и соци-

ална помощ за деца) ние започнахме процедури частично по 

назначаване на персонал и поредица от обучения, за да може 

все пак екипите да бъдат готови, когато децата се настанят в 

нашите центрове.                                                     Вижте повече 

Кампания „Аз искам по-добро бъдеще” в Бургас 

Асоциация „Деметра” и Агенция за социално подпомагане про-

веждат кампания „Аз искам по-добро бъдеще”, с цел организи-
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ране на дейности по превенция на сексуалната експлоатация 

на деца в риск, съобщиха от община Бургас. Съвместните 

усилия на институциите са насочени към подготовка на деца-

та и младежите за независим живот в общността и намаля-

ване риска от злоупотреба с тях. В тази връзка е и работата 

на Асоциацията по проект „Превенция на сексуалната експ-

лоатация на деца в процеса на деинституализация” с финан-

совата подкрепа на Фондация ОАК – Швейцария . В дейнос-

тите по проекта участват деца и младежи от 13 до 25 години 

настанени в алтернативни социални услуги, както и професи-

оналистите работещи с тях в областите Бургас, Сливен и 

Пловдив.                                                                 Вижте повече 

 

Подкрепа на деца и семейства в риск и превенция на 

изоставянето в Генерал Тошево 

На 25.02.2015 г. в залата на трети етаж на Общинска адми-

нистрация-Генерал Тошево се проведе среща за представя-

не на съвместна Програма на Фондация „Лумос”, България и 

Община Генерал Тошево за подкрепа на деца и семейства в 

риск и превенция на изоставянето. Програмата включва изг-

раждане на мрежа по превенция, картографиране на семейс-

тва в риск и планиране и оказване на индивидуална подкре-

па на място. За изпълнение на част от дейностите е наета 

патронажна медицинска сестра, която извършва домашни 

посещения и предоставя информация, практически съвети и 

консултации за опазване на здравето и насърчаване разви-

тието на малките деца, обучава родителите за насърчаване 

на добри модели на грижа, предоставя информация и подк-

репа на семействата за достъп до здравни, социални и обра-

зователни услуги.                                                   Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

CARTOON NETWORK стартира национална кампания про-

тив хулиганството и тормоза 

Харизматичният изпълнител VenZy призовава всички деца и 

млади хора в България да се изправят срещу тормоза, обе-

динявайки сили с Cartoon Network в кампанията "КЛУБ ПРИЯ-

ТЕЛСТВО: ИМАШ СИЛАТА - БЪДИ ПРИЯТЕЛ". Инициативата 

официално стартира на 27 февруари и има за цел да повиши 

осведомеността и да вдъхне сили на децата да се справят с 

тормоза, използвайки уникални анимации и истории, които да 

мотивират децата да поговорят за техните изживявания, да 

бъдат добри приятели и да си помагат. За последните 3 дни, 

VenZy посети няколко основни училища в София и окуражи 

лично над 1000 подрастващи как да се справят с проблема.  

Вижте повече 

Баронеса с български произход обзаведе детска градина 

в Монтана 

Баронеса Рени фон Бехтолсхайм - германска благородничка, 

родом от Хасково, обзаведе с мебели детска градина в Мон-

тана. Дарението пристигна с ТИР в забавачката "Буратино", 

където се обучават и играят 136 хлапета. Дарените маси, 

матраци, шкафчета и столчета са от закрита детска градина 

в Мюнхен. С помощта на българи доброволци баронеса Фон 

Бехтолсхайм събрала и подготовила за транспортиране обо-

рудването, за да помогне на детски и социални домове в ро-

дината си. Част от мебелите ще отидат и при деца от Плов-

див.                                                                          Вижте повече 

„ТЕЦ Марица изток 2” обзаведе Комплекса за социални 

услуги в Нова Загора 

Най-голямата топлоелектрическа централата „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД за пореден път и тази година даде повод за ра-

дост на децата и младежите от Комплекса за социални услу-

ги „Детство за всички” в новозагорското село Асеновец. Ком-
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панията откликна на нуждите на живущите в институцията и 

им подари над 20 гардероба, за да се чувстват възпитаниците 

на Комплекса още по-уютно и комфортно, съобщиха от прес-

центъра на топлоелектрическа централа. Директорът на 

„Детство за всички” Георги Мангъров сподели, че с идеята за 

новите гардероби стаите на децата са още по-приятни за жи-

веене.                                                                       Вижте повече 

Нов кувьоз за Дома за деца в Бургас 

Отделението за рискови новородени деца в Дом за медико-

социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” град Бургас 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

ДЦДМУУ-Монтана представя Brain Gym® 

Дневен център за деца и младeжи с умствени увреждания гр. 

Монтана е създаден по инициатива на Сдружение „Бъдеще 

за всеки” – организация, създадена през 2000 г. и обединява-

ща родителите на деца с интелектуални затруднения, съмиш-

леници и специалисти. За да се стигне до самото откриване, 

е извървян много дълъг и труден път. С цялата си енергия 

родителите събарят много прегради, за да могат техните де-

ца да излязат от домашната изолация и да се слеят с общес-

твото. По пътя си срещат подкрепата на Ръководител на 

ОССП – Монтана и хора от Община Монтана. Самото откри-

ване на центъра става на 19.03.2001г., на което присъстват 

министъра на труда и социалната политика Татяна Василева, 

кмета на гр. Монтана – Златко Живков, много гости, родители 

на деца с увреждания, самите деца и персонал, за да поста-

вят началото на нов вид услуга за деца с увреждания в града. 

Капацитетът е 36 деца и младежи от 3 до 18 г. възраст. Пред-

лага целодневни и почасови услуги на деца с различна сте-

пен на физически и умствени увреждания.          Вижте повече 

получи чисто нов, модерен кувьоз. Апаратурата е дарение от 

сдружение „Кауза”, което набира средства, чрез кампанията 

„Да оставим следи”. Благотворителната инициатива под пат-

ронажа на председателя на Съюза на артистите в България – 

г-н Христо Мутафчиев събира по нестандартен начин средст-

ва в помощ на недоносени новородени деца, тежко болни де-

ца и деца с инсулинозависим диабет.  Дареният кувьоз с мар-

ка DRäGER, модел: ISOLETTE C 2000 е закупен благодарение 

на събраните средства от благотворителен търг на артфотог-

рафии с известни личности на фотографката Велислава Кай-

маканова-Ножарова.                                                Вижте повече 

Групова програма в ЦСРИ: или защо е важна социализа-

цията на деца и младежи в риск? 

Програмата на ЦСРИ - Пловдив цели децата и младежите 

ползващи социални услуги да бъдат запознати с функциони-

рането на различните структури, намесени по някакъв начин 

в живота им. Често към специалистите от центъра се задават 

въпроси свързани с мястото, ролята и същността на отделни 

институции. Кога страхът в децата е неоснователен и нену-

жен? Кога информираността им следва да бъде задължител-

на, тъй като познанието и яснотата понякога са единствената 

спирачка да не се прекрачи границата. А границата може да 

е кражба, агресия/насилие, бягство, попадане под зависимос-

ти. Също така липсата на информация за това кой може да 

им помогне когато са в беда, когато са жертва на насилие 

или тормоз – е първата стъпка към засилването на риска от 

затваряне в себе си и изолация. Знанието е превенция.  

Вижте повече 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

12 - 13 март  - Ямбол, Форум "Заедно можем повече" 

Домакин на срещата ще бъде Комплекс за социални услуги 

за деца и възрастни - Ямбол, представител на НАСО за 

Ямбол, който продължава за пета поредна година инициа-

тивата за организиране на работни срещи от цикъла 

„Заедно можем повече”. 

17 - 18 март  - София, Обучение "Разработка и управление 

на социални проекти по оперативни програми - ОП „РЧР“ 

за периода 2014 – 2020" 

Семинарът е предназначен за представители на общини, 

доставчици на социални услуги, НПО, представители на 

стопански субекти и др. заинтересовани лица. Програмата 

на семинара е изготвена, съобразно интересите и нуждите 

на работещите в социалния сектор като вярваме, че реа-

лизацията му ще има значим надграждащ ефект в работа-

та на сектора като цяло.  

19 март - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Продължават записванията за участие и въпроси. Поради 

ограничения капацитет на залата, регистрациите ще бъ-

дат правени по реда на тяхното подаване. За участие в 

консултацията е необходимо да подготвите в писмен вид 

въпросите или казусите, които желаете да бъдат разгле-

дани. 

20 - 21 март - Банско, Обучение „Сексуално образование и 

деца с увреждания“ 

Обучението е предназначено за експерти от социални услу-

ги за деца с увреждания. Програмата на семинара е изгот-

вена съобразно интересите и нуждите на работещите в 

социалните услуги като вярваме, че реализацията му под-

помогне и подобри работата на специалистите. 

24 март  - Велико Търново, Семинар „Социалното предп-

риемачество – възможности за промяна на нагласите, 

законодателството и реалностите" 

ПРЕДСТОЯЩО 

9 март - Златарица, Информационна среща за представяне 

на индикативните годишни работни програми 2015 г. 

10 март - Ямбол, Информационна среща „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

София, Заседание на Комитета за наблюдение на 

Програма за развитие на селските райони 

Село Победа, Добрич - Представяне на приоритетите 

по Оперативна програма „Развитие на човешките“, 

нейната Индикативна годишна работна програма, как-

то и дейността на ОИЦ-Добрич 

11 март - Търговище, Информационна среща 

"Възможностите за финансиране на гражданските организа-

ции по ОП "НОИР" и ОП "Развитие на човешките ресурси" 

Ботевград, Информационна среща за представяне на 

ИГРП за 2015 г. на програмите, финансирани от ЕСИФ 

12 март - Брегово, Информационна среща за подхода ВОМР 

(Водено от общността местно развитие) и Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. 

Варна, Информационен ден на тема „Актуални въз-

можности за финансиране през 2015 г." 

12 - 13 март – Плевен, Национална среща на общинските 

предприятия и търговски дружества, НСОРБ 

16 март - Видин, Информационна среща „Оперативни прог-

рами – възможности до 2020 г.“ 

24 – 28 април - Пътуващ семинар „Реставрация, консерва-

ция и експониране на културно-историческото наследство 

като основа за обогатяване и разнообразяване на обредните 

дейности в общината и за развитие на туризма, като част от 

общинската икономика – опитът на Гърция“, НСОРБ 

http://naso.bg/component/icagenda/245-12-13-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/246-19-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/247-20-21-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/247-20-21-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/248-24-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/248-24-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/248-24-03-2015?Itemid=383
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/11
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/376-12-13-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/376-12-13-2015
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/16
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/16
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо кан-

дидатстване) 

Конкурс по Програма „Младежка банка“ (10 март 2015 г.) 

АХУ: Осигуряване на достъпна архитектурна среда на култур-

ни, исторически и спортни обекти (13 март 2015 г.) 

Община Варна, Фонд "Култура" (16 март 2015 г.) 

Община Варна, Образователни проекти за работа с деца в 

неравностойно положение (16 март 2015 г.) 

КД3 – Инициативи за иновативна политика, Програма Еразъм+ 

(20 март 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07 

"Инициативи за обществено здраве" (30 април 2015 г.) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Лютфи Рюстемов, кмет на Опака, който на 13 март отбе-

лязва своя рожден ден.  

30 март - Разград, Форум на социалните услуги 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални ус-

луги 

ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Законопроект за изменение и допълнение на Административ-

но-процесуалния кодекс 

Доклад за периода 2012-2014 г. за отразяване на Национал-

ната концепция за насърчаване на активния живот на възрас-

тните хора в България (2012–2030 г.) в секторните политики 

Проект на годишен доклад за 2014 г. за изпълнението на 

Плана за действие за осигуряване на равни възможности за 

хората с увреждания 2014 – 2015 г. 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
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http://bit.ly/1Aux9ps
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http://bit.ly/1Kg1ZEC
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http://bit.ly/1B0ehAB
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http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3.%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%25B
http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3.%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%25B
http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3.%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%25B

