
Бр. 11(4)/16.03.2015 г. 

КАЛЕНДАР 

17 март - Имен ден: Алеко, Алекса, Алексей, Алекси 

18 март - Световен ден на мозъка 

19 март - Имен ден: Дарин, Дарина, Найден, Найдa 

20 март - Първият ден на пролетта, Международен ден 

на франкофоните, Ден на Земята 

21 март - Международен ден срещу расовата дискри-

минация, Международен ден на кукления театър, Ден 

на хората, болни от синдром на Даун, Световен ден на 

гората, Световен ден на поезията, Ден на пролетта в 

Кюстендил 

22 март - Световен ден на водите, Празник на град Ве-

лико Търново и Угърчин и на селата Камено поле и 

Сталево 
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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 

Поради продължаващите записвания за Фору-

ма и желанието на организаторите да удовлет-

ворят всички желаещи да участват, срокът за 

регистрация се удължава до 20 март 2015 г. 

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 
 

Създадени са условия за допълнителна  

регистрация на място непосредствено  

преди самото обучение. 

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 

Форум „Заедно можем повече“ 

На 12 и 13 март 2015 г. в Комплекса за социални услуги за 

деца и възрастни – Ямбол се проведе първата за 2015 г. ра-

ботна среща от цикъла „Заедно можем повече”. От 2014 г- 

„Заедно можем повече“ се провежда в партньорство с Нацио-

нален алианс за социална отговорност, а от този година сре-

щите придобиват двудневен формат.  В рамките на програ-

мата през първия ден се проведе регионална среща-семинар 

за членовете на НАСО от областта на тема „Социалната ре-

хабилитация – реална потребност или модерен термин”. Ус-

поредно с утвърждаването на местен опит за партньорство 

между членовете на НАСО и партньорите от региона, среща-

та беше поредна проява на утвърждаващия се формат в 

страната на областни срещи на членовете на НАСО с цел 

конкретизиране на партньорството и повишаване капацитета 

на работещите в социалните услуги.                    Вижте повече 

 

Предстояща международна конференция на EASPD  

"Хора с увреждания и заетост - социално включване чрез 

работа" 

От 6 до 8 май в Загреб, Хърватска, ще се проведе междуна-

родна конференция, организирана от Европейската асоциа-

ция на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD). Темата на конференцията е "Хора с увреждания и 

заетост - социално включване чрез работа". Целта на конфе-

ренцията е да се разгледат възможностите за отключване на 

потенциала на хора с увреждания и да се покаже как работо-

датели и служители с увреждания могат използват предимст-

вата от по-достъпен и разнообразен пазар на труда като се 

споделят опит и добри практики на различни нива и от раз-

лични участници. Срокът за регистрация е 10 април.  

Вижте повече 

По-активно участие на социалните партньори в преодо-

ляване на безработицата в страните-членки в ЕС 

По време на изказването си, направено във връзка с Прино-

са на Европейския съвет за очертаване на приоритетни по-

литики в сферата на заетостта и социалното включване на 9 

март 2015 г. в Брюксел, министърът на труда и социалната 

политика Ивайло Калфин акцентира върху необходимостта 

държавите-членки да инвестират в системи за професионал-

но образование и обучение с цел подобряване на тяхната 

ефективност и ефикасност за повишаване квалификацията 

на човешките си ресурси. Според него, необходимо е да се 

развиват системите за прогнозиране на потребностите от 

квалифициран персонал, както и да се предприемат мерки за 

улесняване и стимулиране на достъпа до качествено обуче-

ние на възрастните и прилагане на стратегии за активно ста-

реене, за да се даде възможност за удължаване на трудовия 

живот.                                                                      Вижте повече 

Ивайло Калфин предложи инвестиционния план на Юн-

кер да се насочи към малките и средни предприятия 

По време на работен обяд с министрите на труда на страни-

те-членки на ЕС, който се състоя в рамките на заседанието 

на Съвета на Европейския съюз на 9 март 2015 г. в Брюксел, 

министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

изрази становище, че инвестиционния план на Юнкер трябва 

да се насочи към малките и средни предприятия. „Ние разг-

леждаме инвестиционния план като дългосрочна инициатива 

със съществена роля за насърчаване на икономическия рас-

теж и създаването на нови работни места, както и за насър-

чаване на социалното включване на уязвимите групи. Убеден 

съм, че най-големи ползи и мултиплициращи ефекти от него 

ще има, ако инвестициите се насочат към частния сектор, 

малките и средните предприятия, които са двигателят на 

икономиката на ЕС - в т.ч. и на българската.      Вижте повече 

http://bit.ly/1x6yyo4
http://bit.ly/1DewA77
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1757-2015-03-13-07-44-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1752-2015-03-13-07-25-11
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Работна среща с Европейския икономически и социален 

комитет 

"Социалният диалог не е място за размяна на идеи, а средст-

во за постигане на ефективни решения," заяви министърът на 

труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на 

среща с председателя на групата на работодателите на Ев-

ропейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Яцек 

Кравчик. „Държавата без социалните партньори не би могла 

адекватно и коректно да изгражда механизми, които да са 

значими и най-важното – насочени към решение на пробле-

ми“, подчерта министър Калфин. Той допълни, че МТСП има 

добри практики и примери в провеждането на социалния диа-

лог. По време на срещата заместник-министърът на труда и 

социалната политика Гълъб Донев представи основните въп-

роси, които се обсъждат от работната група за пенсионна 

реформа.                                                                 Вижте повече 

Първо заседание на междуведомствена работна група за 

управление и координация на процеса на деинституцио-

нализация 

По време на първата среща на 12 март 2015 г. на новосфор-

мираната към Министерски съвет Междуведомствена работ-

на група за управление и координация на процеса на деинс-

титуционализация на грижата за деца председателят на ра-

ботната група и вицепремиер Ивайло Калфин настоя за на-

миране на решение за увеличение на квалификацията на 

персонала в центровете за настаняване от семеен тип. 

„Предстои да направим рекапитулация на оставащите средс-

тва по Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си“, за да потърсим възможностите за старт на програми за 

обучение и подпомагане на персонала в Центровете за нас-

таняване от семеен тип, колкото се може по-бързо“, отбеляза 

министър Калфин.                                                  Вижте повече 

Кръгла маса "Пенсионните фондове и възможности за 

инвестиции в публични и инфраструктурни проекти“ 

Инвестициите в инфраструктурни проекти са възможност за 

инвестиции на пенсионните фондове, отбеляза вицепремие-

рът и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал-

фин, в рамките на участието си в кръгла маса "Пенсионните 

фондове и възможности за инвестиции в публични и инфраст-

руктурни проекти“, която се проведе на 12 март 2015 г. и бе 

организирана от Форум за балкански транспорт и инфраструк-

тура. „Пенсионните фондове са една от възможностите за 

дългосрочни инвестиции, при която инвестиционният модел 

да гарантира определена доходност. Те биха могли да бъдат 

част от инвестиционен пакет, който да стимулира допълни-

телно частните инвестиции“, поясни още той.      Вижте повече 

Предложението за увеличение на възрастта за пенсиони-

ране с по 6 месеца годишно не беше прието 

По време на срещата на социалните партньори на 10 март 

2015 г., посветена на дискусии по усъвършенстване на пенси-

онния модел, участниците в групата не подкрепиха предложе-

нието на работодателските организации за скокообразно по-

качване на възрастта за пенсиониране с по 6 месеца годиш-

но. Това обяви по време на брифинг след събитието съветни-

кът на министъра на труда и социалната политика Ивайло 

Калфин - Николай Николов. Той подчерта, че на днешното 

заседание са разглеждани само предложения на работода-

телски организации, в това число на АИКБ и КРИБ, но са оста-

нали извън дискусия онези от тях, свързани с ТЕЛК и с особе-

ностите за пенсиониране за категорийните работници, тъй 

като те ще се разглеждат на предстоящи тематични срещи.  

Вижте повече 

Доброволци ще имат право да влизат в жилища и да из-

менят реда за движение в ситуации на бедствия 

Доброволците, привлечени за оказване на помощ в ситуации 

на бедствия, пожари и извънредни положения, вече ще имат 

правомощията на органите за пожарна безопасност и защита 

на населението. Това са част от новите изменения, предвиде-

ни в Закона за защита при бедствия, които Народното събра-

ние прие след гласуване на промените в Закона за министер-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1754-2015-03-13-07-28-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1756-2015-03-13-07-33-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1755-2015-03-13-07-29-59
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1753-6-2
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ството на вътрешните работи. С обнародването на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за МВР в Държавен вест-

ник, бр. 14 от 2015г., бяха направени две важни изменения и 

допълнения в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), касаещи 

действията, които могат да извършват доброволците в ситуа-

ции на бедствия, пожари и извънредни положения.  

Вижте повече 

Започна процедура по набиране на заявки от работодате-

ли от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” 

От 13.03.2015 г. Бюрата по труда в цялата страна приемат 

заявки за разкриване на работни места от работодателите от 

реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” на Оператив-

на програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът за по-

даване на заявките е до 20.03.2015 г. Заявките се подават по 

утвърдения образец, придружени от документите за допусти-

мост на кандидатите за участие в проекта и декларациите 

към тях. Процедурата на одобряване на подадените заявки 

ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работода-

тели от Съветите за сътрудничество към бюрата по труда, 

която е неразделна част от Методиката по проекта. Приори-

тетни групи по проекта са работодатели с производствена 

дейност и услуги, както и безработни лица – продължително 

безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми.  

Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Близо 20 000 деца у нас страдат от аутизъм 

Кампания в подкрепа на деца с аутистичен синдром и техните 

семейства „Заедно можем повече" стартира в Старозагорско 

по инициатива на гражданското сдружение „Алтернатива 55" 

и центъра за рехабилитация и интеграция на деца с това за-

боляване. Тя е посветена на Световния ден за информира-

ност за аутизма – 2 април. "Официална статистика няма, но 

по неофициална информация 1 на всеки 80 бебета се ражда с 

аутистичен синдром, а от това тежко заболяване у нас стра-

дат 16-20 хил. деца до 16 г.", съобщи шефката на центъра 

Анастасия Василева. В момента тук 31 деца с аутизъм от Ста-

розагорско получават съвсем безплатно специализирана по-

мощ от логопеди, социални педaгози, психолози. Нещо пове-

че, център „Алтернатива" дава рамо и на техните семейства.  

Вижте повече 

Намалението на административните тежести e спестило 

на бизнеса 238,5 млн.лв годишно 

Намалението на административните тежести в периода от 

2012 г. досега е спестявало на бизнеса средно по около 238,5 

млн. лв. годишно. Това е посочено в отчета за изпълнението 

на Втория план за действие за намаляване с 20 на сто на ад-

министративната тежест на законодателството, което съдър-

жа национални и транспонирани европейски директиви. Док-

ладът беше разгледан на днешното правителствено заседа-

ние. Мерките в плана са свързани с въвеждане на възможнос-

ти за подаване на сведения по електронен и мрежов път, съ-

биране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса, 

премахване на задължения, разработване на инструкции, оп-

ростяване на терминологията и намаляване на сложността на 

нормативните разпоредби.                                     Вижте повече 

Разривът между София и провинцията се задълбочава 

Все повече се отваря ножицата между бедните и богатите 

региони в България. Това показва изследване на Института за 

пазарна икономика (ИПИ), което анализира социалното и ико-

номическо развитие на областите в България през последни-

те 10 години. Разривът между София и останалата част от 

страната се задълбочава, а Южна България се развива чувст-

вително по-бързо от Северна България, особено след 2009 

година, показва изследването. Не се наблюдава икономичес-

ко и социално сближаване между областите, което показва, 

че регионалната политика не работи, предупреждават анали-

заторите на ИПИ. Според тях спиралата липса на инвестиции 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1761-2015-03-13-09-38-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1763-2015-03-13-11-30-27
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/1778-20-000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/1762-e-238-5
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

ма е публикуван на официалната интернет-страница на АСП 

в меню«Регистър». Отчетът задължително се предоставя на 

хартиен носител, с дата, подпис на представляващия органи-

зацията и печат на организацията, както и по електронен път.                                                                 

Вижте повече 

До 31 март доставчиците на социални услуги за деца от-

читат дейността си 

До 31 март т.г. лицензираните доставчици на социални услу-

ги за деца трябва да представят в Държавната агенция за 

закрила на детето отчетите за дейността си през 2014 г. Фор-

мата за отчитане е публикувана на електронната страница на 

ДАЗД в раздел „Лицензиране”. През 2015 г. изтича срокът на 

валидност на 281 лицензи за 361 социални услуги за деца, 

издадени през 2012 г. Организациите, които планират да про-

дължат дейността си трябва да подновят своите лицензи не 

по-късно от 2 месеца преди датата на изтичането им. Тези, 

които не подадат документи, ще бъдат заличени от регистъ-

ра на ДАЗД и ще загубят правото си да работят с деца.  

Вижте повече 

Предстои закриването на още 5 институции за деца с ув-

реждания 

Председателят на Държавната агенция за закрила на дете-

то /ДАЗД/ изпрати до изпълнителния директор на АСП стано-

вище за закриване на 5 специализирани институции за деца 

– Дом за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ - с. Простор-

но, обл. Разград, ДДУИ - с. Медвен, обл. Сливен, ДДУИ – гр. 

Мездра, ДДУИ – с. Търнава, и Дом за деца, лишени от роди-

телска грижа – с. Бързица. Децата и младежите от предложе-

ните за закриване институции вече се преместват в центрове 

за настаняване от семеен тип в Бургас, Бяла Слатина, Враца, 

Казанлък, Провадия, Монтана, Пловдив, Русе и Ямбол и в 

защитени жилища в Мездра и Червен бряг.         

Вижте повече 

– ограничена заетост -ниски доходи -намаляващо население е 

в основата на продължаващото раздалечаване между столи-

цата и останалата част от страната. Все повече стават облас-

тите с лошо социално-икономическо състояние, като те вече 

значително превишават тези в добро състояние.                                                             

Вижте повече 

Разходите за образование са с най-висока норма на възв-

ръщаемост от всички бюджетни разходи 

Синдикат „Образование" поддържа промяната в механизма за 

предоставяне на семейни помощи за деца, като настоява не 

общините, а учебните заведения да получават и предоставят 

тези средства за по-добра ефективност и спиране на ползва-

нето на тези средства от родители за финансови разходи, не 

в посока социално и образователно развитие на детето. В 

момента държавата осигурява 400 милиона лв. средства го-

дишно за семейни помощи за деца и само 140 милиона лв. за 

обхващане и задържане на децата в детските градини и учи-

лищата (транспорт, стипендии, общежития, извънкласни дей-

ности, хранене, учебници и др.). Огромна част от семейните 

помощи за деца са насочени към учениците-роми, поради 

спецификата на методиката с акцент към деца и ученици от 

ромски произход.                                                     Вижте повече 

Доставчиците на социални услуги, вписани в регистъра 

на АСП, отчитат дейността си за 2014 г. до 31 май т.г. 

Агенцията за социално подпомагане напомня на доставчици-

те на социални услуги, вписани в регистъра на АСП, че съг-

ласно разпоредбата на чл. 47 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане до 31 май всяка година 

регистрираните доставчици на социални услуги представят в 

Агенцията отчет за дейността си. Образец на отчетната фор-
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Роди се първото бебе за 2015 г. по общинска ин витро 

програма във Варна 

Първото бебе за тази година, заченато чрез успешна ин вит-

ро процедура, финансирана от община Варна, проплака в 

СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ на 4-ти февруари. 

Малкият Кирил се появи на бял свят с тегло 2150 гр. и 46 см 

и вече се чувства добре у дома, съобщиха родителите му. 

Момченцето е дълго чакано дете, майка му Милена имала 

няколко неуспешни опита за зачеване, но не се отказала да 

опитва да има рожба. Общинската ин витро програма старти-

ра в средата на миналата година с бюджет от 100 000 лева, 

предназначен за 50 двойки с репродуктивни проблеми. През 

2014 година са одобрени 18 двойки, съобщи зам.-кметът д-р 

Лидия Маринова.                                                    Вижте повече 

Закрита е последната специализирана институция за де-

ца в област Пазарджик 

От Дома за медико-социални грижи за деца в град Ветрен 

беше изведено последното дете, което бе настанено със за-

повед и за него е предприета мярка за закрила и отглеждано 

в дома. С извеждането на това последно дете в приемно се-

мейство приключва настаняването в такъв тип домове на 

територията на област Пазарджик. Това каза за Радио 

„Фокус” - Пазарджик Цветелина Арапова, временно изпълня-

ващ длъжността директор на Регионалната дирекция за со-

циално подпомагане в Пазарджик. „Това беше последният 

дом – институционална грижа, който предлагаше такъв тип 

грижа за децата в региона и вече няма деца от 0 до 3 години, 

които да се отглеждат в домове на територията на област 

Пазарджик“, уточни Арапова.                                Вижте повече 

Проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години 

от община Стралджа” 

Изпълнението на проект „С отговорност и грижа за децата от 

0 до 7 години от община Стралджа” обсъдиха членовете на 

консултативните екипи по проекта на среща с кмета на общи-

ната Митко Андонов, зам.кмета Мария Толева и Недялка 

Димитрова, гл.експерт „Образование” – ръководител на про-

екта. В напълно обновената, модернизирана и обзаведена 

сграда превърната в една уникална Къща за услуги, лекари, 

педагози, психолози, медицински и социални работници, меди-

атори работят с деца и родители от етническите малцинства. 

Провеждат се индивидуални и групови консултации, срещи, 

наблюдение здравето, физическото и психомоторно развитие 

на бебета и деца, превенция на заболеваемостта, грижи за 

семействата.                                                             Вижте повече 

Децата от ЦНСТ в Бургас са едно голямо семейство 

На публично събитие под надслов „Сподели радост” в Център 

за настаняване от семеен тип в комплекс „Лазур” представите-

ли от община Бургас и различни социални организации предс-

тавиха развитието на проект „Живот в семейна среда - нова 

възможност за деца и младежи с увреждания в Община Бур-

гас”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Бургас. Домът е 

отворен февруари 2014 година и в него са настанени 13 деца 

с умствени и двигателни увреждания, на възраст от 5 до 18 

години, които са изведени от различни институции в региона. 

На тържеството присъства д-р Лорис Мануелян зам. кмет в 

община Бургас по Здравеопазване, социални дейности и 

спорт, който направи специални подаръци на децата – устни 

хармоники.                                                                Вижте повече 

Община Русе ще разкрие нови услуги и грижи за деца с 

увреждания 

Внесено е предложение Община Русе да кандидатства с про-

ектно предложение по програма "Инициативи за обществено 

здраве", Мярка 5 - „Подобряване на достъпа до и качеството 

на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологич-

ни заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрал-

на парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младе-

жи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреж-

дания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиоми-

елит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/

СПИН). При одобрение на проектното предложение и старти-

ране на проекта, Община Русе ще си партнира с Детско-

юношеския център за психично здраве, който е създаден през 
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2001 година като отделение към ОДПЗС – Русе, предоставя-

що здравни грижи за деца, юноши и техните семейства в 

областта на душевното здраве.                           Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА 

Община Кюстендил търси медицинска сестра за ДЦДМ 

Община Кюстендил обявява конкурс за подбор на медицинс-

ка сестра - 1 щат в Дневен център за деца и младежи с умст-

вени и физически увреждания "Вяра, Надежда, Любов"- Кюс-

тендил. Медицинската сестра ще осъществява медицинското 

обслужване на децата в Дневния център и ще отговаря за 

подобряване на здравословното състояние на децата чрез 

осъществяване на профилактика, лечение и закалителен 

режим. Документите ще се приемат в срок до 09.04.2015 год. 

в ДЦДМУФУ "Вяра, Надежда, Любов", ул. "11 август"№7.  

Вижте повече 

Важността на програмите за корпоративна социална от-

говорност бяха представени на форум в Стара Загора 

Възможностите за съвместен бизнес между Област Стара 

Загора и американски компании бяха представени на кръгла 

маса „Икономическото партньорство между България и САЩ 

за повече бизнес възможности“, организирана съвместно от 

Американска търговска камара в България, Посолство на 

САЩ и Община Стара Загора. Събитието се проведе в сгра-

дата на Община Стара Загора. В срещата участва и предсе-

дателят на УС на Търговско-промишлена палата - Стара За-

гора Олег Стоилов. „Регионалните бизнес инициативи на 

Aмериканската търговска камара в България имат за цел да 

улеснят контактите между компаниите, локализирани в Со-

фия, и регионалните,“ каза Валентин Георгиев, изпълнителен 

директор на Камарата.                                           Вижте повече 

Дженерали България продължава подкрепата си към Се-

мейна къща 

Дженерали България и фондация „За Нашите Деца“ ще про-

дължават и през 2015 година съвместния си проект „Сигурен 

дом за нашите деца”, който цели да подкрепи грижата за 

изоставени бебета и малки деца, настанени в Семейна къща 

– спасение от живота в социален дом и място, където те по-

лучават обич, грижа и внимание в семейство. В рамките на 

проекта, Дженерали ще отделя по 1 лев от цената на всяка 

продадена индивидуална застраховка „Домашно имущество“, 

а част от служителите на компанията ще продължават да 

оказват своята подкрепа чрез ежемесечни дарения от своята 

заплата.                                                                    Вижте повече 

Аурубис България продължава подкрепата си към млади 

футболни таланти 

За втора поредна година Аурубис България продължава подк-

репата си към млади футболни таланти от Детско-

юношеската школа на един от най-добрите български отбори 

и участник в групите на Шампионската лига ПФК „Лудогорец“. 

Kомпанията e известна със своята политика да подпомага 

„зелени” спортове, сред които колоездене, плуване, футбол, 

волейбол, лека атлетика, карате, както на регионално, така и 

на национално ниво. „Дългосрочните планове на Аурубис са 

за подкрепа на българския спорт, чрез реализация на различ-

ни инициативи.                                                        Вижте повече 

"Център за лидери" отвори врати в столично училище 

На 9 март 2015 в 19 СОУ "Елин Пелин" в София се състоя 

специална церемония по откриване на „Център за лидери“.  

„Център за лидери“ е част от стратегията за развитие на учи-

лището. Той помага за ефективното следване на нашата ми-

сия - да създаваме лидери. Ние сами не бихме могли да успе-

ем. Спечелихме конкурс на Фондация Америка за България, в 

размер на 200 000 лева. Събрахме 38 000 лв. цялата училищ-
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КУЛТУРА 

на общност. Столична община ни помогна с 25 000 лева. Най

-голямо и щедро дарение ни направиха Теленор на стойност 

107 000 лева за технологично оборудване на кабинетите от 

„Център за лидери“ . Благодарение на тази помощ ние успях-

ме да закупим най-новата техника.                      Вижте повече 

“Идеал Стандарт – Видима” АД дари интензивен инкуба-

тор за АГ 

От 6 март 2015 г. АГ отделението на МБАЛ „Д-р Стойчо Хрис-

тов” може да се похвали с модерен много висок клас интен-

зивен инкубатор. Отделението получи като дарение апарат 

Caleo от „Идеал Стандарт – Видима” АД, което е поредното 

свидетелство за ангажираността и грижата към обществе-

ността на компанията в град Севлиево. Технологията на 

Caleo е такава, че създава микросреда за новородените, 

която е близка до идеалната. Неговите предимства са: под-

ходящ за близнаци, контрол на кожната и стайната темпера-

тура, осигурява защита за новородените от инфекции, конт-

рол нa влажността, контрол на кислорода, лесен достъп за 

лекарите и родителите.                                         Вижте повече 

Забележителностите на „Двореца“ в Балчик стават дос-

тъпни за хора с увреждания 

Хората увреждания вече ще имат достъп до забележител-

ностите на територията на архитектурно-парковия комплекс 

„Двореца“ в Балчик. Това ще стане възможно, благодарение 

на специализирани роботи. Със собствени средства на кул-

турния център е закупен верижен робот, който е пригоден 

за придвижване на хора в инвалидни колички за прави стъл-

би, съобщи директорът на ДКИ „КЦ Двореца“ Жени Михай-

лова. Чрез него те ще имат пълен достъп до бившата рези-

денция на кралица Мария „Тихото гнездо“. Там се помеща-

ва музеят, който съхранява предмети и експонати от време-

то на кралицата, както и колекция от икони, рисувани от зог-

рафи през ХVІІ и XVIII век, а също и археологически находки 

от района на Балчишкия залив.                          Вижте повече 

Варненец събира средства за школа по интегриран танц 

550 лева не достигат за създаването на първата школа по 

интегриран танц в България. Целта на проекта е да се даде 

повече възможност на хората с увреждания, които се зани-

мават с изкуство, да творят и да се себеизразяват. Така те 

ще бъдат насърчени да създават продукти и културни съби-

тия, подходящи за различен тип аудитория, а и освен това 

ще се въведат нови форми на заетост за хората в неравнос-

тойно положение. Училището по интегрирани танци ще се 

финансира на проектен принцип. Инициаторите му обясня-

ват, че интегрирания танц позволява на хора с и без увреж-

дания да танцуват заедно под обща хореография и музика.  

Вижте повече 

Поредицата „Без шансове за среща" се завръща 

Поредицата „Без шансове за среща" се завръща за втори 

сезон по TLC, за да разкаже как откриването на любовта за 

хора с увреждания може да се окаже почти невъзможно. 

Вдъхновяващото предаване от четири нови епизода започ-

ва излъчване на 15-и март, неделя, от 21:00 ч., за да прос-

леди как няколко необичайни самотници ще се опитат да 

намерят своята половинка.  Първият епизод на поредицата 

ще срещне зрителите с британката Сара, която искрено же-

лае да срещне любовта, но страда от афазия - езиково на-

рушение, което прави възпроизвеждането на говор и разби-

рането на чужда реч изключително трудно. Сред героите в 

„Без шансове за среща" е и Деймиан, който е роден с алби-

низъм.                                                                    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1767-2015-03-13-13-28-09
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1781-2015-03-13-16-35-13
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1769-2015-03-13-15-39-41
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1770-2015-03-13-15-41-11
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1771-2015-03-13-15-42-09
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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. Създадени са условия 

за допълнителна регистрация непосредствено преди започ-

ването на самото обучение. 

19 март - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Второто издание на Националната приемна ще бъде тема-

тично и ще се разглеждат конкретни казуси в услугите 

Център за настаняване от семеен тип и Дом за възрастни 

хора. Желаещите да участват на срещата могат да зая-

вят своето присъствие до 18 март включително. 

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 развитие и промяна" 

Семинарът е насочен към служители на социални услуги, 

студенти от специалностите „Социално предприемачест-

во” и „Социални дейности”, преподаватели от ВТУ.  

30 март - Разград, Форум на социалните услуги 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални услу-

ги. „Предизвикателството пред местните власти в 

планирането и реализацията на социални услуги“ 

ПРЕДСТОЯЩО 

10 март-10 април – Стара Загора, Кампания за повишаване 

на обществената информираност и подкрепа към децата с 

аутистичен синдром и родителите им, Сдружение 

„Алтернатива 55“ 

16 март - София, Заседание на Комитета за наблюдение на 

Програма за развитие на селските райони 

Видин, Информационна среща „Оперативни програми – 

възможности до 2020 г.“ 

Официален старт на общата инициатива на Мрежата от 

28 информационни центъра в цялата страна „Да създа-

дем ЗАЕДНО България 2020“, планирани пресконфе-

ренции в Благоевград, Шумен, Перник, Силистра, Хас-

ково, Търговище, Сливен, Смолян, Кърджали, Плевен, 

Стара Загора, Садово, Монтана, Кюстендил, Бургас, 

Габрово, Ловеч, Русе, Генерал Тошево, Велико Търно-

во, Разград, Добрич и София.  

17 март - София, Заседание на Националния съвет за интег-

рация на хората с увреждания 

19 март - София, Заседание на Междуведомствена работна 

група за промени по Закона за насърчаване на заетостта 

София, ЦВК, Конференция по повод откриването в 

България на Европейската година за развитие 2015  

24 – 28 април - Пътуващ семинар „Реставрация, консервация 

и експониране на културно-историческото наследство като 

основа за обогатяване и разнообразяване на обредните дей-

ности в общината и за развитие на туризма, като част от об-

щинската икономика – опитът на Гърция“, НСОРБ 

24 март – Враца, Концертна зала, „Различното твори чудеса“ 

– Фондация „СТАРТ“ 

30 март – 8 април – София, Благотворителна фото изложба 

„ПРОБУЖДАНЕ“ (в полза на фондация “Очи на четири лапи“) 

2 април – София, Демонстрационна сесия на Театър „Цвете“: 

Преподаване на правата на човека чрез драма и театрални 

техники 

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/249-30-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://www.alternative55.org/260-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.alternative55.org/260-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.alternative55.org/260-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/16
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/16
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/16
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
http://startfoundation.eu/joomla2/images/fondacia-start_concert-vratza_e-pokana_09.03.jpg
http://startfoundation.eu/joomla2/images/fondacia-start_concert-vratza_e-pokana_09.03.jpg
http://e4p-bg.com/blagotvoritelna-fotografska-izlozhba-probuzhdane-v-polza-na-fondatsiya-ochi-na-chetiri-lapi/
http://e4p-bg.com/blagotvoritelna-fotografska-izlozhba-probuzhdane-v-polza-na-fondatsiya-ochi-na-chetiri-lapi/
http://theatretsvete.eu/wp-content/uploads/2015/03/http-EEA-Proekt-V-zashtita-na-nashite-prava-page00012.jpg
http://theatretsvete.eu/wp-content/uploads/2015/03/http-EEA-Proekt-V-zashtita-na-nashite-prava-page00012.jpg
http://theatretsvete.eu/wp-content/uploads/2015/03/http-EEA-Proekt-V-zashtita-na-nashite-prava-page00012.jpg
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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) 

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: 

Г-н Росен Аврамов, представител на НАСО за Разград 

който на 18 март отбелязва своя рожден ден.  

Дневен център за деца, гр. Монтана, който на 19 март 

отбелязва 14 години от откриването си. 

Г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична 

община, която на 21 март отбелязва своя рожден ден. 

ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел - 

въпроси и отговори, 2015 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

защита при бедствия 

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 

Програма на правителството за стабилно развитие на Репуб-

лика България за периода 2014 -2018 г. 

ИНТЕРВЮ 

Мая Казанджиева: Община Бургас с гордост 

държи първенството по спечелени европейски 

проекти, но зад него се крие непрекъснат труд 

Община Бургас с гордост държи първенството по спече-

лени европейски проекти, но зад него се крие непрекъснат 

труд. Това каза Мая Казанджиева, директор на Дирекция 

„Социални дейности, здравеопазване и спорт” в община 

Бургас на информационния ден, организиран от Областен 

информационен център в града. Там тя представи добрия 

опит по реализирането на проекти по Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси”. Всички проекти на 

дирекцията са успешни, посочи Казанджиева и допълни, че 

са изключително полезни и с трайна устойчивост, като 

са насочени изцяло към най-уязвимите групи от нашия 

град. 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1AYSHxU
http://bit.ly/1M11H7p
http://bit.ly/1M11H7p
http://bit.ly/1vkIqcY
http://bit.ly/1zZnyDH
http://bit.ly/1zZnyDH
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1A04DhV
http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/publikacii/danachno2015_together_2.pdf
http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/publikacii/danachno2015_together_2.pdf
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5453
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5453
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5446
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5446
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5446
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Government%20programme%202014-2018_.pdf
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Government%20programme%202014-2018_.pdf
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1773-2015-03-13-15-50-34
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