
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 12(5)/21.03.2016 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Отворена регистрация - 11 национален форум 1 

Новини от НАСО 1 

Национални новини  2 

Коментари и анализи 3 

Социални услуги 3 

Социална отговорност 3 

Култура 3 

Честит празник 4 

Нормативни промени 4 

Предстоящо 4 

Събития на НАСО 5 

Възможности за финансиране  6 

ОТВОРЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 

 

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА  

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ 

ВЛАСТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ХОТЕЛ ЯНТРА, 

13-14 АПРИЛ 2016 г. 
 

Вижте: Програма (проект) и повече информация 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

ВАЖНО! Регистрацията за участие се извър-
шва само онлайн, като таксите за участие и 
вариантите за настаняване са посочени и се 
избират в самия регистрационен формуляр. 

 

Поради засиления интерес към форума,  
регистрации ще бъдат приемани и тази седмица 

след обявения краен срок.   

 

За допълнителна информация: 

Организационни въпроси: 0882 122 666, sofia@naso.bg 

Финансови въпроси: 0882 122 730, finance@naso.bg 

КАЛЕНДАР 

21 март - Международен ден срещу расовата дис-

криминация 

Международен ден на кукления театър 

Ден на хората, болни от синдром на Даун 

Световен ден на гората  

Световен ден на поезията 

22 март - Световен ден на водите 

Празник на Велико Търново и Угърчин  

23 март - Световен ден на метеорологията 

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата 

25 март - Благовещение 

26 март - Събор на архангел Гавраил 

Световен ден за осведомяване хората за 

епилепсията – Ден на лилавото 

Ден на Тракия 

27 март - Международен ден на театъра 

Празник на град Елхово  

НОВИНИ ОТ НАСО 

Регионален форум "Междуинституционално партньорст-

во - гаранция за качество на социалните услуги" във 

Враца 

На 15 март 2016 г. в Община Враца се състоя регионален 

форум на тема "Междуинституционално партньорство - га-

ранция за качество на социалните услуги", организиран от 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в парт-

ньорство с Община Враца. Като най-голямата организация за 

хора с увреждания, обединяваща близо 1000 регионални 

структури, местни власти и организации, НАСО представи 

своята работа по водещи теми и дейности в европейски, на-

ционален и регионален план, насочени към развитие на со-

циални политики и услуги, подкрепа за подобряване ефек-

тивността на социалната работа и повишаване качеството на 

http://naso.bg/images/files/VT_ProgramaDraft.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1948-13-14-04-2016
https://docs.google.com/forms/d/15ee5F_JnQ52oRz-AuAdccH4zpCNAnPsSn00Ys1p8Sz0/viewform
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1963-2016-03-19-12-11-54
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1963-2016-03-19-12-11-54
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1963-2016-03-19-12-11-54
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Съветът на Европа избра София, за да ланси-

ра новата Стратегия за правата на детето 

 Над 1.2 милиона пенсионери ще получат по 40 

лева добавка към пенсиите си за Великден 

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ разпре-

деля 81 млн. лв. за работодатели, които наемат 

безработни над 29 г. 

 Министър Калфин договори засилване на 

двустранните ни отношения с Лихтенщайн 

 Заповед забранява служителите на МОН да 

пишат учебници 

 МОН предлага 9 национални програми за до-

пълнително финансиране за по-качествено 

образование 

 Забранява се болниците да искат доплащания 

или дарения от пациентите 

 Правителството отпусна 11,5 млн. лв. за транс-

порт на педагогически персонал 

 До 1 декември 2016 г. ще бъдат издавани нови 

удостоверителни книжки на военноинвалидите 

и военнопострадалите 

социалните услуги. Бяха представени и различните инстру-

менти за постигане на тези цели, включително преките пъти-

ща за комуникация към Европейската комисия и вече реали-

зираните резултати по механизма на Европейския семестър, 

текущата работа по нормативни промени в България в об-

ластта на реализиране на социалните услуги. 

Ново представителство на НАСО във Враца 

На 15 март 2016 г. Петя Маркова, координатор на направле-

ние "Социални услуги и развитие" на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) проведе работна среща с г-жа 

Петя Долапчиева, заместник-кмет на Враца. В срещата участ-

ва и г-жа Галя Цветанова, директор на дирекция 

„Здравеопазване, социални и младежки дейности“ на Община 

Враца. В рамките на срещата бяха представени мисията, 

целите и задачите на НАСО в направление "Социални услуги 

и развитие", включително работата по нормативни промени, 

инициативи и дейности за повишаване качеството на социал-

ните услуги и екипите на самите услуги, подобряване ефекта 

върху ползвателите на социалните услуги и като цяло пови-

шаване качеството на живот на всички хора, възможностите 

за международно и национално партньорство, които Алиан-

сът осигурява на своите членове и партньори. Беше предста-

вена и необходимостта от по-активно включване на социал-

ния сектор от региона в работата на национално и междуна-

родно ниво. 

Ново представителство на НАСО в Добрич 

На 17 март 2016 г. в град Добрич се състояха поредица от 

срещи на представители на Национален алианс за социална 

отговорност (НАСО), в които беше подготвено и утвърдено 

ново представителство на НАСО в Добрич, което ще работи и 

отговаря за работата на НАСО в направление „Социални ус-

луги и развитие“. Функцията на второ представителство на 

НАСО в Добрич ще се изпълнява от Дневен център за лица с 

увреждания и Център за социална рехабилитация и интегра-

ция. Управител на двете услуги и нов представител на НАСО 

в Добрич е г-жа Албена Донева. Г-жа Донева е утвърден екс-

перт в областта на социалните услуги, работила е в различни 

структури на социалния сектор и очакванията са е тя да се 

впише успешно по-нататъшното развитие на обхвата и качес-

твото на работа на НАСО в региона. Беше проведена и съв-

местна среща на НАСО с вече двете представителства в гра-

да. 

Работна среща с г-н Йордан Йорданов, кмет на Добрич 

На 17 март 2016 г. в Община Добрич се проведе работна сре-

ща между г-н Георги Георгиев, председател на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО) и г-н Йордан Йор-

данов, кмет на Добрич. На срещата присъстваха д-р Еми-

лия Баева, заместник-кмет по хуманитарните дейности, 

екипът на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Доб-

рич и новият представител на НАСО за област Добрич – г-

жа Албена Донева. На срещата, преминала в изключител-

на сърдечност и взаимно уважение, г-н Георгиев поздрави г

-н Йорданов за изборния успех и пожела успех на него и 

целия нов екип, като изрази увереност, че промяната в 

Добрич ще доведе до ново ускорено развитие на града, 

което ще обхваща и сектора на социалните услуги и където 

НАСО ще съдейства да има принос за ползотворното и 

съдържателно партньорство за това успешно социално 

развитие на града, работата на община Добрич и общинс-

ките структури. Г-н Георгиев представи мисията и дейнос-

тите на НАСО, сферите и посоките на дейност, обхват, це-

ли и задачи, като специално внимание беше обърнато на 

международното и национално партньорство и включване-

то на Община Добрич в това партньорство. 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/3829-2016-03-19-06-15-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3829-2016-03-19-06-15-13
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/3820-1-2016
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 МС разгледа изпълнението на мерките, произ-

тичащи от членството на България в ЕС 

 Осигурени са 20 млн. лв. за изпълнение на 

Националния имунизационен календар 

 Петя Първанова е определена за председател 

на Държавната агенция за бежанците 

 За ратификация е предложено Общото спора-

зумение за създаване на рамка за управлени-

ето и условията на механизма за Турция в 

полза на бежанците 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Инвестициите в образованието тревожно на-

маляват 

 Обсъждат се два варианта на енергийни по-

мощи за бедните 

 Eдна четвърт от човечеството е на възраст 

между 10 и 24 години и голяма част от него 

живее в бедност 

 България заема 129-о място в класацията на 

най-щастливите страни 

 С 500 млн. лв. повече са събрани от осигу-

ровки през миналата година 

 Малко над 3 милиона са били работещите в 

България през 2015 г. 

 Британският социален министър подаде ос-

тавка заради намаляване на помощите за хо-

ра с увреждания 

 Безработицата намалява през февруари 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Център за обществена подкрепа ще бъде изг-

раден в Троян 

 Националната конференция „Сигурност За 

Нашите Деца“ 

 Кръгла маса „Социалното предприемачество 

в подкрепа на уязвими групи деца и подраст-

ващи“ в Сливен 

 Община Сунгурларе предвижда 300 хил. лв. за 

хранене в социални и детски заведения 

 В Злaтapицa зaпoчнa paбoтa нoв цeнтъp зa 

пoчacoви coциaлни ycлyги 

 60 лични асистенти ще бъдат наети от общи-

на Пазарджик по проект 

 Кметът на Добрич дава старт на инициатива-

та „Обичам да тичам“ 

 Кръгла маса по проблемите на социалната 

работа в Разград 

 28 деца със специфични потребности от Ка-

занлък чакат за място в ЦСРИ 

 Моделиране на нови услуги за деца с увреж-

дания в България беше обсъдено във Варна 

 Цветен пролетен базар организираха деца с 

увреждания във Варна 

 71 младежи започнаха работа в Община В. 

Търново по проект 

 Младежи от Комплекса за социални услуги в 

Просторно гостуваха на областния управи-

тел на Разград 

 Център за социални услуги започва работа в 

Джебел 

 Сдружение "Граждански инициативи-гр. Ло-

веч" връчи награди на социални работници, 

по случай Световния ден на социалната ра-

бота 

 Европейската асоциация на училищата по 

социална работа публикува доклад от Русен-

ски университет 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 2 млн. лв. дава „КонтурГлобал Марица-изток 

3” за социални проекти в Гълъбово 

КУЛТУРА 

 Благотворителен концерт-спектакъл „Като 

звездите“ за деца от социалните центрове в 

Шумен 

 Българско-германска инициатива представи 

във филм Разлог и неговите жители 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/3819-2016-03-19-05-44-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3819-2016-03-19-05-44-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3818-20-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3818-20-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3817-2016-03-19-05-42-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3817-2016-03-19-05-42-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3816-2016-03-19-05-41-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3816-2016-03-19-05-41-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3816-2016-03-19-05-41-56
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3816-2016-03-19-05-41-56
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3852-2016-03-19-11-25-27
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3852-2016-03-19-11-25-27
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3850-2016-03-19-10-41-13
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3850-2016-03-19-10-41-13
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3849-e-10-24
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3849-e-10-24
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3849-e-10-24
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3847-129
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3847-129
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3846-500-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3846-500-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3844-3-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3844-3-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3833-2016-03-19-06-24-07
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3833-2016-03-19-06-24-07
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3833-2016-03-19-06-24-07
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3828-2016-03-19-06-13-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3853-2016-03-19-11-26-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3853-2016-03-19-11-26-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3851-2016-03-19-11-23-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3851-2016-03-19-11-23-16
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3848-2016-03-19-10-21-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3848-2016-03-19-10-21-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3848-2016-03-19-10-21-44
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3843-300-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3843-300-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3842-a-ap-a-a-o-a-pa-o-a-o-e-p-a-o-aco-co-a-yc-y
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3842-a-ap-a-a-o-a-pa-o-a-o-e-p-a-o-aco-co-a-yc-y
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3841-60-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3841-60-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3840-2016-03-19-07-02-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3840-2016-03-19-07-02-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3839-2016-03-19-06-40-24
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3839-2016-03-19-06-40-24
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3837-28-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3837-28-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3836-2016-03-19-06-29-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3836-2016-03-19-06-29-55
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3835-2016-03-19-06-28-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3835-2016-03-19-06-28-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3832-71-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3832-71-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3831-2016-03-19-06-21-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3831-2016-03-19-06-21-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3831-2016-03-19-06-21-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3830-2016-03-19-06-20-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3830-2016-03-19-06-20-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3854-2016-03-21-07-08-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3854-2016-03-21-07-08-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3854-2016-03-21-07-08-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3854-2016-03-21-07-08-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3855-2016-03-21-07-10-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3855-2016-03-21-07-10-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3855-2016-03-21-07-10-20
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3845-2-3
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3845-2-3
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3834-2016-03-19-06-25-13
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3834-2016-03-19-06-25-13
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3834-2016-03-19-06-25-13
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3838-2016-03-19-06-34-21
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3838-2016-03-19-06-34-21
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НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

одобряване на национални програми за развитие 

на средното образование за 2016 г.  

 Проекти на национални програми за развитие на 

средното образование за 2016 г. 

 Проект на Наредба № 5 за условията и реда за 

финансово подпомагане на младежки дейности. 

EASPD и НАСО Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата на 

доставчиците на социални услуги за хора с увреждания в 

цяла Европа. Темата на този конкурс е концептуална и 

абстрактна. От снимките се очаква да представят ро-

лята в обществото на организациите, които подкрепят 

хората с увреждания.  

Срок: до 27 март 2016 г. 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична об-

щина, която на 21 март празнува рожден ден. 

Жителите и гостите на Велико Търново и Угър-

чин, които на 22 март честват празник на своите 

населени места. 

Жителите и гостите на Елхово, които на 27 март 

отбелязват празника на града. 

ПРЕДСТОЯЩО 

1-29 март - София, Изложба „РЕШАВАМ = СЪЩЕСТВУ-

ВАМ", обществена подкрепа за премахване на система-

та на запрещение 

21 март - Ардино, Национална инициатива „Успешни 

заедно“ 

София, Международна конференция „Обучението 

в придобиване на житейски умения и финансова 

грамотност в България и Европа” 

22 март - София, Международна конференция 

„Равноправно упражняване на човешки права и свободи 

от хора с увреждания: Постижения и предизвикателст-

ва“ 

Национална инициатива „Успешни заедно“ в Ло-

веч, Благоевград, Крумовград, Габрово, Перник, 

Силистра, Стара Загора, Бургас, Ямбол, Монтана, 

Кърджали, Хасково, Добрич 

23 март - Велико Търново, Национална инициатива 

„Успешни заедно“ 

София, Дискусия: Готово ли е обществото ни да 

окаже подкрепа на младежите, изтърпели наказа-

ние лишаване от свобода? 

24-25 март - Пловдив, Семинар „Индивидуална оценка 

в наказателното правосъдие“ 

24 март - Вършец, Национална инициатива „Успешни 

заедно“ 

25-27 март - Калофер, XVI Национален музикално - 

фолклорен конкурс "Орфееви таланти" - Калофер 

25 март -  Ловеч, Разград, Национална инициатива 

„Успешни заедно“  

София, Конференция "Подход за психосоциално 

развитие на децата чрез движение, игри и спорт" 

30-31 март - Велико Търново, Семинар „Индивидуална 

оценка в наказателното правосъдие“ 

5-6 април - София, Конференция на високо равнище 

на Съвета на Европа  „Достигаме висини за правата на 

детето“ 

8-9 април - Хасково, Обучение за повишаване капаци-

тета на НПО за работа с възрастни хора 

9 април - София, Форум КЛЮЧ #Напук 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2025
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2025
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2025
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=1315
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=1315
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2018
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2018
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3749-2016-02-28-07-28-11
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-21
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-21
http://bit.ly/1ZdLAcO
http://bit.ly/1ZdLAcO
http://bit.ly/1ZdLAcO
http://www.coe.int/t/dg3/Disability/Source/2016_disability_conference/Programme_SofiaConference2016_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/Disability/Source/2016_disability_conference/Programme_SofiaConference2016_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/Disability/Source/2016_disability_conference/Programme_SofiaConference2016_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/Disability/Source/2016_disability_conference/Programme_SofiaConference2016_en.pdf
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-22
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-22
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-22
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-22
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-23
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-23
http://bit.ly/1ZdLAcO
http://bit.ly/1ZdLAcO
http://bit.ly/1ZdLAcO
http://bit.ly/1R5Qo2j
http://bit.ly/1R5Qo2j
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-24
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-24
http://bit.ly/1R7D9Ne
http://bit.ly/1R7D9Ne
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-25
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-25
http://bit.ly/1UcnksC
http://bit.ly/1UcnksC
http://bit.ly/1R5Qo2j
http://bit.ly/1R5Qo2j
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1s-5qc3LAhWKa3IKHdF6DwoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fsacp.government.bg%2Fbg%2Fprescentar%2Fnovini%2F&usg=AFQjCNGZ-Jh9GkN-T7o1b4hnNnB0bFm46w
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1s-5qc3LAhWKa3IKHdF6DwoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fsacp.government.bg%2Fbg%2Fprescentar%2Fnovini%2F&usg=AFQjCNGZ-Jh9GkN-T7o1b4hnNnB0bFm46w
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1s-5qc3LAhWKa3IKHdF6DwoQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fsacp.government.bg%2Fbg%2Fprescentar%2Fnovini%2F&usg=AFQjCNGZ-Jh9GkN-T7o1b4hnNnB0bFm46w
http://hdgender.eu/pokana-za-uchastie-v-obuchenie-za-povishavane-na-kapatsiteta-na-npo/
http://hdgender.eu/pokana-za-uchastie-v-obuchenie-za-povishavane-na-kapatsiteta-na-npo/
http://forum-klyuch.info/upcoming/


 Стр. 5 Бр. 12 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

23 март - Пазарджик, Обучение "Мобилна работа в соци-

алните услуги. Видове и специфика." 

Обучението се организира от представителството на 

НАСО за Област Пазарджик - Фонд "ИГА". Семинарът е 

насочен към специалисти от общинска и областна адми-

нистрация, представители на неправителствени органи-

зации, екипи на социални услуги и други заинтересовани 

страни. Лектори са Валентина Гешева, административен 

управител на екипа от социални работници на Фонд "ИГА" 

и В. Смиленова - рег. координатор за АСП. 

Поради изключително високия интерес към темата и 

изчерпване на капацитета на настоящето обучение, 

същата тема ще бъде поставена в предстоящата 

програма на НАСО, за което можете да следите в  

ежеседмичните бюлетини. 

29 март - Видин, Видин, Втора международна работна 

среща „Източна социална мрежа“ 

Срещата се организира от представителството на НА-

СО за област Видин - Фондация "Подкрепа за реализация", 

с подкрепата на Община Видин. В рамките на дискусията 

ще бъде направен обзор на структурата на социалните 

услуги в Сърбия и България, методите за финансиране на 

социалните услуги в двете страни и спектъра на услуги 

за деца и лица с увреждания, като ще бъдат положени ос-

новите на платформа за комуникаця, обмен на добри прак-

тики и намиране на адекватни решения между организации 

и институции в социалната сфера. 

30 март - Стара Загора, Семинар "Алтернативни социал-

ни услуги за деца с генерализирани разстройства в раз-

витието" 

Семинарът се организира от представителството на 

Национален алианс за социална отговорност за Област 

Стара Загора - ГС "Алтернатива 55". Срещата е насочена 

към всички заинтересовани по темата страни: доставчи-

ци на социални услуги; специалисти, работещи в социални-

те услуги; неправителствени организации; уязвими хора и 

общности; държавна и местна администрация; медии. 

7 април - Пловдив, Изнесена национална приемна 

„Социални услуги“ 

Представителството на НАСО в Област Пловдив - 

КСУДС, ще домакинства изнесена национална приемна, на 

която специалистите от социалните услуги ще имат 

възможност да поставят своите въпроси пред експерти-

те от Агенцията за социално подпомагане.  

ОБУЧЕНИЯ 

22 и 23 март - РЕМЕЛКА - МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКА И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦА 

С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

Предназначено е за: учители в общообразователни 

или специални училища, възпитатели, ресурсни учите-

ли, психолози, социални терапевти и социални възпи-

татели, работещи в системата на грижа за деца, роди-

тели.  

29 и 30 март - БИОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РАБОТА С 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ “КНИГА НА ЖИВОТА” 

Предназначено е за: учители в общообразователни 

или специални училища, възпитатели, психолози, спе-

циалисти, работещи в институции за деца или в соци-

ални услуги за деца,  обществени възпитатели.   

12 и 13 април - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В 

СОЦИАЛНАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. ОС-

НОВНИ ЗНАНИЯ ЗА АРТ-ТЕРАПИЯТА 

Предназначено е за: специалисти, работещи с деца и 

младежи в учебни заведения, институции,     социални 

услуги, ресурсни центрове, центрове за извънучилищ-

на и извънкласна работа. 

18 и 19 април - РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУ-

АЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

Предназначено е за: специалисти, работещи в институ-

ции, социални услуги, педагогически съветници, възпи-

татели, ресурсни учители, психолози, учители в общо-

образователни или специални училища, обществени 

възпитатели и членове на Училищни и Местни комисии 

за борба срещу противообществени прояви на мало-

летни и непълнолетни.  

 

Обученията ще се проведат в  

гр. София, Обучителна зала на ФИЦЕ-България,  

ул. Шести септември 33, ет. 6. 

Подробна информация за условията за участие и 

регистрация ще откриете в съответните линкове и 

сайта на НАСО.  

http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/373-23-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/373-23-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/372-16-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/372-16-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://bit.ly/1MfJr93
http://bit.ly/1MfJr93
http://bit.ly/1MfJr93
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://bit.ly/1QVAhAR
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/377-18-19-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/377-18-19-2016


Национален офис:  София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4;  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно канди-

датстване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен 

срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо канди-

датстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в Бълга-

рия (текущо кандидатстване) 

 Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сек-

тор „Училищно образование" (31 март 2016) 

 Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сек-

тор „Образование за възрастни" (31 март 2016) 

 Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сек-

тор „Професионално образование и обучение" (31 
март 2016) 

 Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сек-

тор "Висше образование" (31 март 2016) 

 Втора покана на програмата за трансгранично 

сърудничество Гърция – България 2014-2020 (31 
март 2016) 

 Първа покана по програма за трансгранично сът-

рудничество Интеррег „Балкани-Средиземно мо-
ре“ 2014-2020 г. (15 април 2016) 

 Проектни предложения по процедура 

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсе-
щи или получили международна закрила“ (29 ап-
рил 2016 г.) 

 BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 

 Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 юни 

2016 г.) 
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НАСО    

Nasoki.bg 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ! 

Национален форум/изложение 

на социалните услуги 

8-10 юни 2016 г. 

к.к. Златни пясъци, хотел Мелия Гранд Ермитаж 

Международна конференция  

на Европейската асоциация на 

доставчиците на услуги за хора 

с увреждания (EASPD) 

„Ранна детска интервенция“ 

20-22 април 2016 г. 

Кишинев, Молдова 

НАСО организира участие на българска де-

легация в конференцията.  

Повече информация можете да получите на 

office@naso.bg и 0887 066 591. 

Национална инициатива 

„Заедно можем повече“ 

21-22 април 2016 г. 

Ямбол, Комплекс за социални услуги  

за деца и семейства 

http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1M9bHNI
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1PGptZY
http://bit.ly/1PGptZY
http://bit.ly/1PqECv9
http://bit.ly/1PqECv9
http://bit.ly/1SSC1i1
http://bit.ly/1SSC1i1
http://bit.ly/1KwyILY
http://bit.ly/1KwyILY
http://bit.ly/1Xa0xLX
http://bit.ly/1Xa0xLX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
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