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КАЛЕНДАР 

28 март -  Имен ден: Албена, Баян, Бойка, Бойко, 

Бойчо, Боян, Бояна, Иларион 

29 март - Ден на военноинвалидите и пострада-

лите при изпълнение на воинските си конституци-

онни задължения 

30 март - Празник на ПУ „Паисий Хилендарски“  

1 април - Ден на шегата 

Начало на Седмицата на гората 

Международен ден на птиците 

2 април - Международен ден на детската книга 

Световен ден на осведомеността за  

аутизъм 

Празник на община Ценово 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Международна конференция "Равнопоставеност на хора-

та с увреждания: постижения и практики" 

На 22 март 2016 година в София се проведе Международна 

конференция на тема „Равнопоставеност на хората с увреж-

дания. Постижения и практики“. Събитието е част от програ-

мата на Българското председателство на Комитета на Ми-

нистрите на Съвета на Европа. Във форума участваха предс-

тавители на високо ниво от български и европейски институ-

ции. В дискусията се включиха експерти от над 12 държави, 

водещи презентации направиха г-н Джанлука Еспосито, ди-

ректор на дирекция "Равенство и човешко достойноство", 

Съвет на Европа, г-н Димитриос Николски, председател на 

специалния комитет на Съвета на Европа за правата на хо-

рата с увреждания и г-н Люк Зелдерло, генерален секретар 

на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания (EASPD).  Екип на Национален алианс за 

социална отговорност също участва в конференцията и во-

дените дискусии.  

 

Обучение „Мобилна работа в социалните услуги“ в Па-

зарджик 

На 23 март 2016 г. в град Пазарджик се проведе обучителен 

семинар на тема „Мобилна работа в социалните услуги“. 

Обучението се организира от представителството на Нацио-

нален алианс за социална отговорност (НАСО) за Област 

Пазарджик – Фонд за превенция на престъпността ИГА, със 

съдействието на Община Пазарджик. В семинара участваха 

специалисти и екипи на социални услуги от цялата страна. 

Лектори на обучението бяха г-жа Валентина Гешева, Фонд за 

ПП – ИГА и регионален представител на НАСО за област 

Пазарджик и г-жа Вяра Смиленова – регионален координатор 

на Агенцията за социално подпомагане за Пазарджик. При-

ветствие към участниците отправи г-жа Димитрия Церова, 

директор на дирекция „Социални дейности“, която представи 

традиционната политика на Община Пазарджик за развитие 

и надграждане на партньорството в областта на социалните 

услуги и повишаване на качеството на предоставяната соци-

ална подкрепа.  

 

Международна конференция  

на EASPD „Ранната интервенция в 

периода на детството“ 

20-22 април 2016 г. 

Кишинев, Молдова 
 

Вижте: Програма  и Условия за участие 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1967-2016-03-25-15-27-42
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1967-2016-03-25-15-27-42
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1968-2016-03-25-15-55-59
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1968-2016-03-25-15-55-59
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Conferences/Chisinau/moldova_conference_programme.pdf
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/378-20-22-04-2016-easpd
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Заседание на МРГ по социална икономика 

На 24 март 2016 г. в Министерство на труда и социалната 

политика се състоя редовно заседание на междуведомстве-

ната работна група по социална икономика, която разработва 

проект на Закон за социалната икономика/социално предпри-

емачество. Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) също участва в заседанието, което беше открито от г-

жа Теодора Тодорова, държавен експерт в Дирекция „Жизнен 

стандарт, демографско развитие, политики и стратегии” на 

МТСП. Г-жа Тодорова представи на участниците целите на 

заседанието, а именно обсъждане на първи вариант на про-

ектозакон за социалната икономика и мотиви към него. От 

страна на МТСП беше подчертано, че проекто-документът е 

само база за бъдещи дискусии и следва да се възприема 

като основа, върху която чрез взаимен диалог и партньорство 

ще бъде изграден бъдещия Закон за социална икономика.  

 

Работна среща с д-р Валентин Василев, кмет на Разград 

В рамките на годишната програма на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) на 25 март 2016 г. в сградата 

на Община Разград се проведе среща между екип на НАСО и 

д-р Валентин Василев, кмет на Разград. В срещата участваха 

г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, двете представи-

телства на НАСО за Област Разград – г-жа Валентина Вели-

кова, управител на Дневен център за хора с увреждания 

„Подай ръка“ и г-н Росен Аврамов, директор на СНЦ 

„Жанета“, и г-н Ердинч Хасанов, заместник-кмет. Срещата 

имаше за цел установяване на контакти на НАСО с новоизб-

рания кмет и новия екип на Община Разград и неговите струк-

тури и търсене на възможности за бъдещо развитие на парт-

ньорството в социалната област и в областта на социалните 

услуги.  

 Ограничението на добавките за хора с уврежда-

ния падна в съда 

 Митниците ще даряват конфискувани горива на 

социални заведения 

 Учителите взимат 10 заплати при пенсиониране 

 Нова програма помага на 8500 безработни у нас 

 Работна среща с Агенцията на ООН за индустри-

ално развитие 

 Нови 1100 работни места се откриват по схе-

ма „Младежка заетост“ на ОП РЧР 

 Вицепремиерът Калфин е първият български 

министър на труда, поканен за модератор в 

рамките на Съвета на ЕС по заетост 

 Приета е Националната здравна карта 

 Приета е Актуализираната пътна карта за из-

пълнение на Стратегията за електронно уп-

равление 

 Приет е Годишният план за изпълнение на 

Националната програма за защита при бедст-

вия 

 Определен е редът за осигуряване на безп-

латни учебници и помагала в детски градини 

и училища 

 Повишава се ефективността на публичните 

разходи за висше образование 

 За ратификация са предложени подписаните 

споразумения по Инициативата за малки и 

средни предприятия 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 България губи до 19 млрд. евро годишно от 

корупция 

 България е с най-щедрото майчинство в све-

та 

 Данъчното бреме у нас е с 40% по-тежко в 

сравнение със САЩ 

 90% от общините вече изпълняват проектите 

си по схемата „Независим живот“ на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 

 Над 50 000 младежи се очаква да се явят на 

държавните зрелостни изпити през май 

 ДАЗД отчете 218 проверки за 2015 г. 

 Близо 150 нови социални услуги за деца са 

разкрити през 2015 г. 

 До края на годината ще бъдат публикувани в 

отворен формат 304 набора от данни 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1969-2016-03-25-16-09-05
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1982-2016-03-27-09-02-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3884-2016-03-25-18-08-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3884-2016-03-25-18-08-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3880-2016-03-25-17-58-19
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3880-2016-03-25-17-58-19
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3877-10-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3873-8500
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3870-2016-03-25-17-32-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3870-2016-03-25-17-32-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3868-1100
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3868-1100
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3867-2016-03-25-17-29-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3867-2016-03-25-17-29-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3867-2016-03-25-17-29-32
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3862-2016-03-25-16-55-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3861-2016-03-25-16-54-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3861-2016-03-25-16-54-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3861-2016-03-25-16-54-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3859-2016-03-25-16-51-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3859-2016-03-25-16-51-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3859-2016-03-25-16-51-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3858-2016-03-25-16-49-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3858-2016-03-25-16-49-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3858-2016-03-25-16-49-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3857-2016-03-25-16-48-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3857-2016-03-25-16-48-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3856-2016-03-25-16-48-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3856-2016-03-25-16-48-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3856-2016-03-25-16-48-16
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3888-19
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3888-19
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3876-2016-03-25-17-49-57
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3876-2016-03-25-17-49-57
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3875-40-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3875-40-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3869-90-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3869-90-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3869-90-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3865-50-1
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3865-50-1
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3864-218-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3863-150-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3863-150-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3860-304
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3860-304
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СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Фондация "Сийдър" разширява екипа си 

 Център за обществена подкрепа ще отвори 

врати в Лом 

 Предстои VI национален фестивал за деца от 

социални институции 

 Проект "За независим живот" в община Си-

митли 

 Кризисен център защитава жертви на домаш-

но насилие в Русе 

 Обсъждане на общинските стратегии за соци-

ални услуги в Софийска област 

 Сензорна стая за деца със специални потреб-

ности във варненска детска градина 

 Национален проект “Усмивки за всички деца” 

стартира от Велико Търново 

 Русе прие стратегия за развитие на социални-

те услуги в периода 2016-2020 г. 

 По-ниски банкови такси за социално слабите 

 "Детска къща" в София бе открита официално 

 Нови социални услуги предвижда Община 

Търговище 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 35 награди връчи КРИБ на ІV церемония 

„Социално отговорна компания – партньор на 

община“ 

ИНТЕРВЮ 

 Заместник–министър Стаматов: Реформата 

в училищното образование е ориентирана 

към провокиране на творческо мислене и 

развиване на предприемачески умения 

ДОКУМЕНТИ И НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за чужденците в Република България 

 Стратегия за развитие на социалните услуги в 

Област Пазарджик 2016-2020 

  Oтчет за дейността на Агенцията за социално 

подпомагане за 2015 година 

 Доклад за дейността на Държавна агенция за 

закрила на  детето за 2015 г. 

 Проект на Закон за изменение на Закон за рати-

фициране на Конвенция № 102 на Международ-

ната организация на труда за социална сигур-

ност (минимални стандарти), 1952 г.   

 Проект на РМС за одобряване на проект на За-

кон за изменение на Закон за ратифициране на 

Конвенция № 102 на Международната организа-

ция на труда за социална сигурност 

(минимални стандарти), 1952 г.  

ОБУЧЕНИЯ 

29 и 30 март - БИОГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РАБОТА С 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ “КНИГА НА ЖИВОТА” 

 

12 и 13 април - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В 

СОЦИАЛНАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА РАБОТА. ОС-

НОВНИ ЗНАНИЯ ЗА АРТ-ТЕРАПИЯТА 

 

18 и 19 април - РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В ИНДИВИДУ-

АЛНАТА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

 

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://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3890-2016-03-25-19-27-07
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3887-2016-03-25-18-21-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3887-2016-03-25-18-21-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3886-vi
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3886-vi
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3885-2016-03-25-18-13-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3885-2016-03-25-18-13-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3883-2016-03-25-18-02-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3883-2016-03-25-18-02-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3882-2016-03-25-18-01-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3882-2016-03-25-18-01-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3881-2016-03-25-17-59-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3881-2016-03-25-17-59-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3879-2016-03-25-17-56-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3879-2016-03-25-17-56-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3878-2016-2021
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3878-2016-2021
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3874-2016-03-25-17-47-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3872-2016-03-25-17-45-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3871-2016-03-25-17-36-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3871-2016-03-25-17-36-39
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3889-35-v
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3889-35-v
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3889-35-v
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3866-2016-03-25-17-25-26
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3866-2016-03-25-17-25-26
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3866-2016-03-25-17-25-26
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3866-2016-03-25-17-25-26
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2028
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2028
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6455
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6455
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN%20OTCHET%20ASP-2015.pdf
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/APP/GODISHEN%20OTCHET%20ASP-2015.pdf
http://sacp.government.bg/media/filer_public/2016/03/15/sacp_report_2015.pdf
http://sacp.government.bg/media/filer_public/2016/03/15/sacp_report_2015.pdf
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/draft%20Law%20pIV%20C%20102%20-%203_2016.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/draft%20Law%20pIV%20C%20102%20-%203_2016.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/draft%20Law%20pIV%20C%20102%20-%203_2016.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/draft%20Law%20pIV%20C%20102%20-%203_2016.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/proekt__RMS%20-%20pIV%20C%20102%20za%20suglasuvane.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/proekt__RMS%20-%20pIV%20C%20102%20za%20suglasuvane.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/proekt__RMS%20-%20pIV%20C%20102%20za%20suglasuvane.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/proekt__RMS%20-%20pIV%20C%20102%20za%20suglasuvane.doc
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/obshtestveni%20obsujdaniq/proekt__RMS%20-%20pIV%20C%20102%20za%20suglasuvane.doc
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


 Стр. 4 Бр. 13 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Танер Али, кмет на Община Антоново, който на  

28 март празнува рожден ден. 

Иванка Казакова, представител на НАСО за област 

Шумен, управител на ЦСРИ-Шумен, която на 31 март 

празнува рожден ден. 

Иван Станчов, български дипломат, основател на 

Карин дом, който на 1 април празнува рожден ден. 

Митко Желязков, читалищен секретар на  

НЧ "Марица - 2008" , с. Райново, който на 3 април  

празнува рожден ден. 

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

ВАМ", обществена подкрепа за премахване на система-

та на запрещение 

28 март – София, Дискусия "Корпоративната социална 

отговорност - достижения и предизвикателства" 

София, Народно събрание, Кръгла маса по проб-

лемите на хората с увреждания 

Русе, ОИЦ-Русе организира среща с общински 

служители и представители на бизнеса 

29 март - Велико Търново, Форум за малкия и среден 

бизнес  

 

30-31 март - Велико Търново, Семинар „Индивидуална 

оценка в наказателното правосъдие“ 

31 март - 1 април - Пловдив, V Европейски форум по 

социално предприемачество  

5-6 април - София, Конференция на високо равнище на 

Съвета на Европа  „Достигаме висини за правата на де-

тето“ 

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

тета на НПО за работа с възрастни хора 

9 април - София, Форум КЛЮЧ #Напук 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

29 март - Видин, Видин, Втора международна работна 

среща „Източна социална мрежа“ 

Срещата се организира от представителството на НАСО 

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

подкрепата на Община Видин. В рамките на дискусията ще 

бъде направен обзор на структурата на социалните услу-

ги в Сърбия и България, методите за финансиране на соци-

алните услуги в двете страни и спектъра на услуги за де-

ца и лица с увреждания, като ще бъдат положени основите 

на платформа за комуникация, обмен на добри практики и 

намиране на адекватни решения между организации и инс-

титуции 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 въз-

можност да поставят своите въпроси пред експертите 

от Агенцията за социално подпомагане.  

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 

 

Поради изключително високия интерес към  
темите на форума за съжаление няма възможност 

за регистрация на повече участници, за което  
НАСО се извинява.  

За допълнителна информация: 

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

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

ПРЕДСТОЯЩО 

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.bta.bg/bg/c/VI/id/1301839
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1301839
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-28
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-03-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-29
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-03-29
http://bit.ly/1R5Qo2j
http://bit.ly/1R5Qo2j
http://www.uniontpk.com/index.php?MhObg5KvQxG-QtWbMxObgFOrMxG7gtavEtGXclKDQRWDgpincxa-
http://www.uniontpk.com/index.php?MhObg5KvQxG-QtWbMxObgFOrMxG7gtavEtGXclKDQRWDgpincxa-
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/
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://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/379-07-04-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/379-07-04-2016
http://naso.bg/images/files/VT_ProgramaDraft.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1948-13-14-04-2016


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

    0882 122 670; nasoki@naso.bg 
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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) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни 

над 29 години по ОП „Развитие на човешките ре-
сурси“ 

 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) 

 Състезание „Социални Иновации“ на Junior 

Achievement – Bulgaria (31 март 2016) 

 Конкурс Европейски социални иновации 2016 (8 

април 2016) 

 Национални и транснационални проекти за недиск-

риминация и за интеграция на роми (12 април 2016) 

 Награди „RegioStars 2016″ (15 април 2016) 

 Първа покана по програма за трансгранично сът-

рудничество Интеррег „Балкани-Средиземно мо-
ре“ 2014-2020 г. (15 април 2016) 
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НАСО    
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ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ДАТИ! 

Национален форум/изложение 

на социалните услуги 

8-10 юни 2016 г. 

к.к. Златни пясъци, хотел Мелия Гранд Ермитаж 

 EACEA/12/2016, "Творческа Европа", Подкрепа за 

интеграцията на бежанци  (28 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.) 

 Транснационални проекти, целящи изграждане на 

капацитет за работещи в системите за защита на 
децата и правни служители, представляващи деца 
в съдебни дела (4 май 2016) 

 BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 

 Втора сесия на Столична програма „Култура“ 2016 

г. за програма 6 „Външна и вътрешна мобил-
ност“  (11 май 2016) 

 Покана за предложения в рамките на Инициативата 

„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ (17 
май 2016) 

 Транснационални проекти за популяризиране на 

добри практики за ролите, базирани на пола, и за 
преодоляване на половите стереотипи в образова-
нието, обучението и на работното място (27 май 
2016) 

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

2016 г.) 

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/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
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/1RrOZjb
http://bit.ly/1RrOZjb
http://bit.ly/1PwBA78
http://bit.ly/1VNSK82
http://bit.ly/1VNSK82
http://bit.ly/1UrQlki
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1PwBEUx
http://bit.ly/1PwBEUx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1MInfEO
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1ScN8yz
http://bit.ly/1VNSN3D
http://bit.ly/1VNSN3D
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1UPV1jk
http://bit.ly/1lCl7r7

