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КАЛЕНДАР 

7 април - Световен ден на здравето 

Ден на здравния работник 

Празник на Медицински университет - София 

Празник на Община Струмяни 

Имен ден: Виктор, Виктория, Страхил 

8 април - Международен ден на ромите 

Международен ден против генетичното модици-

фиране на организми 

11 април - Световен ден за борба с болестта на Пар-

кинсон 

Световен ден за борба с шизофренията 

12 април - Възкресение Христово, Великден 

Имен ден: Велика, Велико, Велин, Велислав, 

Величка, Величко, Вельо, Вили, Витан 
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Коментари и анализи  4 

Социални услуги  5 

Възможности за работа 7 

Социална отговорност   7 

Култура   8 

Събития НАСО/EASPD  10 

Предстоящо  11 

Честит празник  11 

Възможности за финансиране   12 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

"Нормативна рамка за организация и управле-

ние на социални услуги", 16-17 април, София 

Срок за регистрация: 14 април 2015 г. 

 

Обучението се организира от новата структура към На-

ционален алианс за социална отговорност (НАСО) - 

Национален програмен и обучителен център, и Агенция-

та за социално подпомагане (АСП). Лекторите са главни 

експерти от отдели "Социални услуги за деца" и 

"Социални услуги за пълнолетни лица" на Агенцията за 

социално подпомагане.                                     Вижте още 

 

Програма   Регистрация 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Регионален форум на социалните услуги в Разград 

На 30 март 2015 г. в гр. Разград се проведе регионален фо-

рум на социалните услуги, организиран от представителства-

та на Национален алианс за социална отговорност за регио-

на - Сдружение ЖАНЕТА и Дневен център за възрастни хора 

с увреждания "Подай ръка", съвместно с Община Разград. 

Специален гост и лектор на форума беше д-р Хасан Адемов, 

председател на комисията по труда, социалната и демограф-

ската политика в 43-то Народно събрание на Р България. В 

срещата взеха участие представители на социалните услуги, 

 
 

  

28-30 април, Пловдив 
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

МТСП представи предложението за усъвършенстване на 

пенсионния модел и развитие на пенсионната система 

Предложените от МТСП промени ще стабилизират пенсион-

ната система и ще доведат до възможност за повишаване на 

пенсиите на българските граждани, обяви на 31 март 2015 г. 

в Министерския съвет вицепремиерът и министър на труда и 

социалната политика Ивайло Калфин. Той, заедно с премие-

ра Бойко Борисов и министъра на финансите Владислав Го-

ранов, представи пред медиите предложението на МТСП за 

усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенси-

онната система. „Предложените мерки са дългосрочни и цел-

та ни е да бъдат максимално приемливи за всички. Показах-

ме приемственост, защото заимствахме и надградихме моде-

ли, разработвани от доказани експерти в управления преди 

нас, така че се надяваме наистина на солидна подкрепа в 

името на това да подобрим системата и повишим пенсиите“, 

подчерта вицепремиерът Калфин.                       Вижте повече 

Министър Калфин ще настоява за уеднаквяване на от-

пуска по майчинство за всички деца 

„Държавата трябва да насърчава раждането на повече деца 

от работещи и отговорни родители. За мен нормативната 

база, според която до трето дете продължителността на от-

пуска по майчинство е две години, а след трето - година и 

половина, няма никакъв смисъл. Ще работя в посока това да 

се промени“, коментира по време на среща с представители 

на Асоциация „Родители“ министърът на труда и социалната 

политика Ивайло Калфин. „Отворен съм за всякакви конст-

руктивни предложения, свързани с поощряване на работещи-

те родители, стига да не влизат в противоречие с европейс-

ките директиви и световните конвенции, по които България е 

страна. Убеден съм, че работещата жена между 30 и 45, на 

пример, трябва да бъде насърчавана от държавата да ражда 

второ или повече деца, но със сигурност не чрез социални 

помощи.                                                                   Вижте повече 

МТСП обеща работна група по проблемите на проблемите 

на децата с увреждания и техните семейства 

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

се срещна на 2 април 2015 г. с представители на различни 

асоциации на родители на деца с увреждания. „Готов съм да 

направим заедно целева работна група, която да приоритизи-

ра политиките за решаване на проблемите на децата с ув-

реждания и техните семейства. Държавата трябва да обърне 

специално внимание на тези деца и особено на децата с теж-

ки увреждания“, обяви в разговора той. По предложение на 

майките на деца с увреждания, министър Калфин прие една 

от целите на работната група да бъде свързана с мониторинг 

на ефективността на социалните услуги за деца с уврежда-

ния, който да анализира, както тяхната необходимост за общ-

ността, така и качеството им.                                Вижте повече 

Облекчават се процедурите за гражданите и бизнеса за 

административни процедури 

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за адми-

нистративното обслужване. Помените включват възможност-

та за граждани и представители на бизнеса да подават свои-

те искания за предоставяне на административни услуги към 

една единствена администрация, стига тя да участва в съот-

ветното производство за комплексна административна услу-

га. Тази мярка ще има значим ефект за гражданите и бизне-

са, тъй като позволява искането да се подаде до орган, който 

териториално е най-близо до тях. Например, услуга, извърш-

вана от централната администрация, може да се заяви в об-

ластната или общинска администрация, както и в териториал-

ните звена на централната администрация, ако те участват в 

процедурата по комплексно административно обслужване.                                              

 Вижте повече 

общинските администрации и неправителствени организации 

от областта. Приветствени думи към участниците от името 

на общинската администрация отправи г-жа Нели Добрева, 

секретар на Община Разград.                              Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1855-2015-04-02-05-54-39
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1857-2015-04-02-06-09-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1862-2015-04-03-05-16-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1858-2015-04-02-06-21-26
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1469-2015-03-31-11-33-21
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4 865 свободни работни места обявени на борсите през 

март 

4 865 свободни работни места обявиха работодателите, 

участвали в организираните от Агенцията по заетостта 24 

трудови борси през март. От тях 19 бяха общи и 5 – специа-

лизирани, от които 4 – насочени към младежите, а една – 

към ромската общност. 364 работодатели от различни бран-

шове участваха в борсите, а 5 489 безработни лица потърси-

ха работа. Специализираните младежки трудови борси се 

проведоха в градовете Бургас, Варна, Добрич и Главиница, а 

борсата, насочена към ромската общност – в Лом. На борса-

та в Бургас 41 работодатели обявиха 1 296 свободни работ-

ни места в областта на туризма, хотелиерството, ресторан-

тьорството, транспорта, търговията и хранително-вкусовата 

промишленост.                                                      Вижте повече 

Стартира програмата за летни студентски стажове в дър-

жавната администрация за 2015 г. 

На 31 март 2015 г. бяха публикувани 1672 стажантски пози-

ции по Програмата за летни студентски стажове в държавна-

та администрация за 2015 г. Програмата се провежда за чет-

върта поредна година при изключителен интерес както от 

страна на студентите, така и от страна на държавната адми-

нистрация. В Програмата за летни студентски стажове в дър-

жавната администрация 2015 г. могат да участват всички 

студенти, които са в процес на обучение във висше училище 

в страната или чужбина с непрекъснати студентски права 

без значение от степента, формата на обучението или курса. 

Програмата е с фокус върху придобиването на професиона-

лен опит, нови знания и умения в реална работна среда, 

както и професионална ориентация на студентите.  

Вижте повече 

МОН дискутира „Насилието в училище“ 

На 30 март 2015 г. министърът на образованието и науката 

проф. Тодор Танев инициира и участва в пресконференция 

на тема „Насилието в училище“. „Ще говорим за насилието и 

състоянието в момента и защо се налага да обръщаме вни-

мание на тази тема в по-голяма степен, отколкото би било във 

време, в което въпросите са били по-добре решени“, заяви 

министър Танев в началото на пресконференцията. Той посо-

чи, че Министерството на образованието и науката обсъжда 

възможните решения за гарантиране на подкрепата на учите-

лите за противодействие на упражняването на насилие върху/

срещу тях. Според изследване на Синдиката на българските 

учители в последната година 45 % от учителите са били обект 

на нападки, включително и словесни, което е доста голяма 

цифра. Но и да е по-малка тази цифра, министър Танев смята, 

че проблемът съществува и точно това налага бързи и адек-

ватни действия в тази насока.                                 Вижте повече 

УНИЦЕФ България стартира публична кампания „Моят 

глас е важен“ 

Детският фонд на ООН в България стартира публична кампа-

ния „Моят глас е важен". Това е информационна и социална 

инициатива, която цели промяна на обществените нагласи по 

отношение на правото на детско участие - т.е. даването на 

възможност на децата и младежите да изразяват свободно 

своето мнение по всички въпроси, които ги касаят пряко или 

косвено (в семейството, училището, градската среда, общест-

вото и държавата като цяло). От 30 март 2015 г. на стратеги-

чески позиции в столицата и по част от междуградските магис-

трали са поставени билбордове, в които деца и младежи из-

тъкват пред възрастните, че техният глас е важен, защото 

имат различна гледна точка; защото позициите им са съвре-

менни; защото макар и малки - понякога са прави; защото в 

крайна сметка децата са бъдещето.                       Вижте повече 

Обявиха най-добрият град за живеене в България - 2014 г. 

София е най-добрият град за живеене за 2014 г. На официал-

на церемония, президентът на Република България Росен 

Плевнелиев отличи столицата. Кметът на София Йорданка 

Фандъкова заяви, че тази награда е за софиянци, за хората, 

които живеят в тук. По думите й, София привлича с добро об-

разование, здравеопазване, възможност за кариерно развитие 

и че това е награда за отговорния бизнес, който работи на те-

риторията на Столична община. Йорданка Фандъкова обяви 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1856-4-865
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1864-2015-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1865-2015-04-03-07-18-52
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1884-2015-04-03-11-44-22
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Расте броят на социалните услуги за хора с увреждания 

Значително увеличение като брой и капацитет имат социал-

ните услуги в общността, делегирани от държавата дейнос-

ти за възрастни и хора с увреждания за периода 2011-2014 

г. Към края на 2014 г. те са със 102 повече и с капацитет от 

1334 места повече в сравнение с 2011 г. През 2011 г. соци-

алните услуги в общността като делегирана от държавата 

дейност - за възрастни хора и за хора с увреждания, са 338 

с капацитет 7483 места, а през 2014 г. - 440 с капацитет 

8817 места. Увеличението в значителна степен се дължи на 

развитието на социалните услуги в общността от резиден-

тен тип. В сравнение с 2011 г. през 2014 г. те са с 61 броя 

повече и с капацитет от 729 места повече. Увеличението е 

резултат от изпълнението на Националната стратегия за 

дългосрочна грижа.                                              Вижте повече 

Росен Плевнелиев: Проучванията показват, че 80% от 

възрастните с аутизъм са безработни 

Проучванията показват, че 80% от възрастните с аутизъм са 

безработни. Това каза президентът Росен Плевнелиев по 

време на церемония за осветяване на сградата на Прези-

дентството в синьо във връзка със Световния ден на инфор-

мираност за аутизма - 2 април. По думите му, голяма част от 

работодателите не са запознати с добрите умения и способ-

ности на хората с аутизъм за разпознаване на модели и за-

кономерности, логическо мислене, последователност, усет 

към детайла – качества, които ги правят подходящи за най-

различни видове заетост като например софтуер, кодиране 

на данни, работа в лаборатории, дори и работа като корек-

тор. Според президента, за да се разгърне този потенциал, 

трябва да преодолеем и трудностите преди всичко като не-

достиг на професионално обучение, недостатъчна подкрепа 

за намиране на работа, неосведоменост.          Вижте повече 

Повече данъчни облекчения за родителите 

Повече семейства да могат да се възползват от данъчните 

облекчения при отглеждане на дете. Такова предложение 

обеща да направи вицепремиерът и социален министър 

Ивайло Калфин по време на изслушването му от депутатите 

от социалната комисия в парламента. "Бих предложил тази 

програма да се разшири и да обхване всички семейства, кои-

то получават детски надбавки”, заяви той. Но допълни, че 

тази възможност трябва да бъде обвързана и с подоходния 

критерий. Калфин изтъкна, че е водил такива разговори с 

неправителствени организации, които имат доста идеи в та-

зи посока. "С подобно решение ще се стимулират работещи-

те родители. Не казвам обаче , че ще изоставим тези хора, 

които нямат възможност да работят и отглеждат децата си 

едновременно”, каза вицепремиерът.                 Вижте повече 

Бюджетът е на излишък от 250 млн. лева към края на 

март 

Финансовото министерството отчете много добро изпълне-

нието на бюджета за първото тримесечие, защото реализи-

раният излишък е в размер на 250 млн. лева. За сравнение 

резултатът за първите три месеца на 2014 година бе дефи-

цит от 874.7 млн. лв. Това е първият път от 2009 година на-

сам, когато държавата излиза на плюс през първите три ме-

сеца на годината, обобщават от министерството. По предва-

рителни данни приходите за първото тримесечие на година-

та по консолидираната фискална програма възлизат на 7.78 

млрд. лв. или 25.6% от предварителните разчети. Номинал-

но това е с 1.2 млрд. лв. повече спрямо първото тримесечие 

още, че наградата се дължи на екипните усилия на всички 

нейни колеги от Столична община, на усилията на ЕК, на Ев-

ропейска инвестиционна банка и на българското правителст-

во. Тя благодари на министър-председателя Бойко Борисов и 

заяви, че наградата показва, че са на прав път, за да подоб-

ряват качеството на живот на хората. Фандъкова благодари 

на президента на Република България Росен Плевнелиев и 

на всичките си колеги от Столична община.        Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/1863-2015-04-03-05-17-31
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/1868-80
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на 2014 г. Основен принос за по-високите постъпления имат 

увеличените приходи от данъци, по-високите постъпления от 

осигуровки и възстановените средства от ЕК.    Вижте повече 

 

От началото на годината са отчетени над 168 000 дарител-

ски смс-и 

През месец март българите са изпратили общо 61 838 SMS-а 

на единния дарителски номер 17 777, съобщиха от DMS плат-

формата. На 27 февруари от единния номер стартираха нова 

кампания - „Не чакай следващата Коледа“. Тя има за цел да 

популяризира новите технологични възможности за дарения 

– SMS-абонамент и онлайн - чрез системата на ePay.bg или 

чрез виртуален ПОС терминал на ОББ. От началото на кам-

панията са изпратени общо 70 000 дарителски SMS към но-

мер 17 777 в подкрепа на кампаниите, участващи в платфор-

мата DMS. 2 855 от дарителите са използвали новия механи-

зъм – абонаментно дарение, а даренията чрез ePay.bg са 3 

059 лв.                                                                     Вижте повече 

 

5% от българите не са отваряли книга през живота си, 

12% са прочели до 10 книги 

5% от българите не са прочели нито една книга през живота 

си, 12% са прочели до 10 книги, 16% - до 100, 14% - повече от 

500. 36% четат книги поне няколко пъти седмично. Данните 

са от изследователския проект "Читателски практики в Бълга-

рия 2014", осъществен под ръководството на проф. Алексан-

дър Кьосев. Представителното социологическо изследване е 

извършено от външен партньор - социологическата агенция 

Alpha Research с ръководител проф. Боряна Димитрова. 

Спонсори и поръчители на изследването са фонд „Научни 

изследвания“ (Софийски университет) и Асоциация 

„Българска книга“. За мнозинството от българите свободното 

време остава доминирано от гледането на телевизия (93%).  

Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Министър Калфин откри новите ЦНСТ в столичния квар-

тал "Надежда" 

До края на 2015 година няма да има деца с увреждания, ос-

тавени в институциите, увери вицепремиерът и министър на 

труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на 

откриването на Центрове за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) в район „Надежда“ на 30 март 2015 г. „Изграждането 

на подобни центрове от семеен тип е част от процеса по из-

веждане на деца от институциите. В тях, освен изключително 

добрите и близки до семейната среда битови условия, деца-

та получават нужните медицински, психологически и социал-

ни грижи, така че да се гарантира нормалното им развитие за 

да се чувстват пълноценни граждани на обществото ни“, по-

сочи още той.                                                          Вижте повече 

Област Бургас е първата затворила всички държавни 

социални институции за деца 

Област Бургас е първата затворила всички държавни социал-

ни институции за деца, каза Мая Казанджиева, директор на 

Дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” в 

община Бургас на пресконференция по повод реализацията 

на проект „Живот в семейна среда – нова възможност за де-

ца и младежи с увреждания в Община Бургас“, предаде ре-

портер на Радио „Фокус” – Бургас. Казанджиева обясни, че 

Общината работи и по програма „Приемна грижа“, като идея-

та е и деца от центровете да попадат под грижите на прием-

ни родители, и така да се освобождават нови места за деца в 

нужда.                                                                      Вижте повече 

Иновативно: Частни охранители извършват социални 

услуги 

Частни охранители в Стара Загора са извършили 570 транс-

портирания до болница, личен лекар или зъболекар. Купува-

ли са лекарства на самотно живеещите 220 пъти. Общо 72 

пъти охранителите са съдействали при натискане на паник 
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та от социалните домове, по проект „Детство за всички” е из-

готвена оценка на потребностите на децата и младежите, нас-

танени в институцията.                                            Вижте повече 

Две НПО поемат управлението на ЦНСТ "Вяра", 

"Надежда" и "Любов" в Русе 

На 31 март 2015 г. приключи проект „Нашите деца са нашата 

отговорност – разкриване на комплекс от резидентни услуги за 

деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Об-

щина Русе“, припомнят от прес центъра на местната админис-

трация. В рамките на проекта, който стартира на 1.10.2013 г., 

са разкрити и функционират три Центъра за настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ) – „Вяра“, „Надежда“, „Любов“, за деца и 

младежи с увреждания от специализираните институции, в 

които чрез създаване на среда близка до семейната се пре-

доставя възможност за тяхното развитие и подобряване ка-

чеството им на живот. Всеки от трите Центъра е с капацитет 

14 деца /12 деца от специализирани институции и допълни-

телни 2 места за настаняване на деца от общността по спеш-

ност/. Към момента в трите ЦНСТ са настанени 38 деца и мла-

дежи.                                                                         Вижте повече 

Интерактивна площадка за деца с увреждания изграждат в 

Бургас 

Интерактивна площадка за деца с увреждания ще бъде изгра-

дена в Бургас. Тя ще се намира в комплекс „Изгрев”, съобщи-

ха от Общината. Децата ще играят на терен от 500 кв.м. Об-

щина Бургас ще помогне с довеждащата инфраструктура, с 

демонтажните работи и цялостното облагородяване на прост-

ранството. Площадката ще бъде изцяло нова. Всички стари 

съоръжения ще бъдат премахнати и на тяхно място ще бъдат 

поставени такива, които ще са съобразени с потребностите на 

децата в неравностойно положение. Визията на бъдещия дет-

ски кът ще се реализира по еталона на положителните евро-

пейски практики. Голяма част от съоръженията за игра и за-

бавления ще имат специфичен допълнителен образователен 

характер.                                                                 Вижте повече 

бутон при нужда от Бърза помощ. И всички тези услуги са 

извършени в рамките на година. Това стана ясно днес от 

среща на управителя на охранителната фирма Александър 

Апостолов с кметовете от община Стара Загора, съобщиха 

от администрацията. На територията на цялата община час-

тните охранители извършват и социални услуги и помагат на 

самотните пенсионери. От април 2014 г. досега в община 

Стара Загора частни охранители пазаруват лекарства по 

рецепта на възрастни хора, както и хранителни продукти, а 

при нужда ги транспортират до болница.            Вижте повече 

Кръгла маса „Социалната икономика и социалното пред-

приемачество в България – възможности пред младите 

хора” в Благоевград 

В Община Благоевград днес се проведе регионална кръгла 

маса на тема „Социалната икономика и социалното предпри-

емачество в България – възможности пред младите хора”. 

Това съобщиха от пресцентъра на общината. Форумът бе 

организиран от Икономическият и социален съвет и Минис-

терство на труда и социалната политика, като община Благо-

евград е официален партньор на събитието. На срещата 

присъстваха проф. д-р Лалко Дулевски, Председател на ико-

номически и социален съвет на Република България, предс-

тавители на ИИС, известен като Гражданския парламент в 

страната, в него са ръководителите на българските синдика-

ти, най-големите структури, организирани от гражданското 

общество, представители на изпълнителната власт, предс-

тавители на местната власт.                                Вижте повече 

Домът за деца в село Просторно затвори врати 

Домът за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ в разградско-

то село Просторно е закрит, съобщиха от Регионалната ди-

рекция за социално подпомагане в Разград. Специализира-

ната институция преустановява дейността си, считано от 1 

април със заповед на изпълнителния директор на Агенцията 

за социално подпомагане и в съответствие с взето решение 

на Общинския съвет в Разград. В дома в Просторно се отг-

леждаха 40 деца и младежи с умствена изостаналост. В из-

пълнение на националната стратегия за извеждане на деца-
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Община Приморско се сдоби със специализиран автомо-

бил за хора с увреждания 

Община Приморско се сдоби с нов специализиран автомо-

бил, предназначен за Дома за възрастни хора с физически 

увреждания в Ясна поляна. Той е от марката „Форд Транзит“ 

и е оборудван съгласно изискванията за специализиран пре-

воз на инвалиди и хора с увреждания. 16-местното превозно 

средство с платформа ще се грижи за удобното транспорти-

ране на хората от Дома в Ясна поляна. Ключовете на „Форд“ 

–а днес бяха връчени на Галя Ангьозова – директор на дома 

за хора с увреждания в присъствието на кметът на община 

Приморско д-р Димитър Германов.                      Вижте повече 

Деца и младежи намериха нов дом в Берковица 

Нов център за настаняване от семеен тип, предназначен за 

деца и младежи с увреждания, бе открит на 2 април 2015 г. в 

Берковица. Лентата за началото прерязаха заместник-

социалният министър Калин Каменов, областният управител 

Ивайло Петров, кметът на общината Димитранка Каменова и 

питомци на центъра. Досега те са живеели в дом за деца с 

увреждания от стария тип. Сградата на центъра е двуетажна. 

Тя е построена по проект на общината, финансиран от прог-

рамата за развитие на селските райони. Стойността му е 640 

000 лв. В новия център се открива работа за 12 души.  

Вижте повече 

Предстои откриване на Център за специални грижи за 

децата от аутистичния спектър в София 

София показа че не е безразлична към хората от аутистич-

ния спектър. В Световния ден на информираност за аутизма, 

в София се проведе кампанията "Освети в синьо", в рамките 

на която бе осветена сградата на Президентството. В София 

има два центъра център за социална рехабилитация и интег-

рация на лица с проблеми от аутистичния спектър. Те са 

включени и в програмата за Асистент за независим живот. 

Предстои тази година да бъде открит и център в район 

„Лозенец”. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в 

рамките на кампанията за осветяване в синьо на сградата на 

Президентството. Столичната община е предоставила сгра-

да, която ще бъде превърната в център за специални грижи 

за децата с това заболяване.                                Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Конкурс за подбор на персонал по проект „Разкриване на 

резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“ 

Започва конкурс за избор на социални терапевти-

детегледачи в социалните услуги, които се предоставят по 

проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. 

Казанлък“. Проектът на Община Казанлък е финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-

2013. Това съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък. 

Изпълнението му е част от прилагането на националната 

политика за извеждане на децата/младежите, в това число 

такива с увреждания, настанени в специализирани институ-

ции за деца и младежи. Услугите, които се разкриват в рам-

ките на проекта са нови и целят замяна на институционална-

та грижа с такава близка до семейната среда в общността.  

Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ЧЕЗ предоставя ученически стипендии за трета поредна 

година 

За трета поредна година ЧЕЗ предоставя стипендии на най-

талантливите ученици от гимназии с технически и 

икономически профил. Конкурсът „Стани стипендиант на 

ЧЕЗ“ се провежда под патронажа на г-н Петър Докладал – 

регионален мениджър на ЧЕЗ за България и е включен в 

Националния календар на ученическите състезания на Ми-

нистерството на образованието и науката. Конкурсът се про-

веде в три кръга сред ученици от направления 

„Електроенергетика“ и „Икономика“ в професионалните гим-
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КУЛТУРА 

назии. Финалистите бяха наградени на официална церемония 

в Чешкия център.                                                     Вижте повече 

ПРОМЯНАТА търси социални предприемачи за втори път 

От 31 март 2015 г. започна приемането на кандидатури във 

второто издание на изключително успешния конкурс за соци-

ални предприемачи ПРОМЯНАТА на фондация Reach for 

Change и Нова Броудкастинг Груп. Заявките се подават на 

сайта на ПРОМЯНАТА тук до 30 юни, включително. Конкурсът 

е отворен както за нестопански организации, така и за отдел-

ни граждани, които имат идея как да подобрят живота на де-

цата в България. Посланикът на социалната инициатива Ани 

Салич представи новостите в конкурса през 2015 г. на специ-

ално събитие пред медии, партньори и експерти от неправи-

телствения сектори и от  предприемаческата общност в Бъл-

гария.                                                                        Вижте повече 

AVON организира поход срещу рака на гърдата 

Кампанията „От любов към живота – AVON срещу рака на 

гърдата“ за пореден път повежда смела битка с най-

коварната женска болест, отправяйки покана към всички съп-

ричастни с каузата за „Окриляващ поход“ на 25 април в Со-

фия. Посланиците на кампанията Койна Русева, Поли Генова 

и Драго Симеонов заедно със смелите сървайвъри от фонда-

ция „Една от 8“ ще очакват участниците в похода на площад 

„Княз Александър I Батенберг“ точно в 11 ч. Ръка за ръка, 

всички заедно ще оцветят улиците на София в розово в знак 

на подкрепа към засегнатите от заболяването жени, техните 

семейства и приятели. Основен акцент на „От любов към жи-

вота“ през 2015 година е осигуряването на помощ на жени с 

рак на гърдата.                                                         Вижте повече 

Студенти в Габрово събраха 812 лева за „невидимите 

деца на България” 

Студентите от четвърти курс на специалността „Социални 

дейности” в Технически университет – Габрово организираха 

благотворителен базар под надслов: „Да помогнем заедно”. 

Проявата има за цел да бъдат събрани средства за закупува-

не на мултимедия, която ще бъде използвана за ерготерапия 

Благотворителна фотоизложба "Да дарим живот" във 

Вижън Арт - Варна 

От 27 март 2015 г. в арт клуб "Вижън хол" е експонирана фо-

тоизложба с мото "Да дарим живот". Изложбата е организи-

рана от студио "Фотография и видео" към Творческа къща 

"Вижън арт" и е част от благотворителна кампания за набира-

не средства за животоспасяваща операция и животоспасява-

що лечение на Вяра Георгиева - Илиева. Двадесет фото ко-

лажа, дело на Росина Русева, украсиха стените на арт клуба, 

като средствата от закупените фотоси ще се дарят за опера-

цията и лечението на болното от рак на мозъка момиче. Це-

ната на всеки от фотосите е 40,00 лв. като Община Варна е 

заявила интерес да закупи част от тях. По време на открива-

нето бяха представени два филма изработени също от Роси-

на Русева.                                                               Вижте повече 

в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца 

от аутистичния спектър „Келер” - Габрово. По идея на доц. д-р 

Лиляна Русанова, преподавател по „Благотворителност” в 

катедра „Социални и стопански науки” към ТУ-Габрово, бъде-

щите социални работници решиха да приложат на практика 

знанията от лекциите в университета.                  Вижте повече 

Абитуриентите от КСУ “Св. Георги” получават тоалети за 

бала от модно благотворително шоу 

37 абитуриенти от социалните заведения в Пловдив, сред 

които и момичетата и момчетата от КСУ „Св. Георги“, получа-

ват тоалетите си за бала от инициативата Fashion CHARITY 

Night. Модното благотворително шоу по идея на журналиста 

Екатерина Костова и F2F Studio се реализира от дизайнер 

Албена Хумбаджиева на 27 март в Клуб Галакси, където мла-

дежите от КСУ и домовете „Олга Скобелева: и „Мария Луиза“ 

бяха посрещнати като истински vip гости. Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1859-2015-04-02-06-31-21
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1879-2015-04-03-11-00-47
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1860-avon-2
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1885-2015-04-03-13-13-37
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1872-812
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1888-2015-04-03-15-04-28
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Предстои IV Международен Детски Фолклорен Фестивал 

в София 

Добиващият все по-голяма популярност “Международен Дет-

ски Фолклорен Фестивал – София” ще се проведе и тази про-

лет, между 23 и 26 април. Това е четвъртото издание на съ-

битието. Ежегодният проект се реализира от сдружение 

„Международен детски фолклорен фестивал – София” с изк-

лючителната организационна подкрепа на създателите и 

хореографите от детско-юношески танцов ансамбъл 

„Пламъче” в столицата. Форумът успешно изпълнява своята 

мисия да запази и покаже традициите както на българския 

автентичен фолклор под формата на танц, носии, традицион-

ни обичаи и игри, вплетени в хореографията, така и на чужди 

детски групи от цял свят, представящи автентичен и обрабо-

тен фолклор от своите страни.                             Вижте повече 

Благотворителна изложба-базар гостува в Благоевград 

Благотворителна изложба-базар под надслов "Възраждане 

на културното наследство” стартира на 3 април 2015 г. във 

фоайето на Община Благоевград. Експозицията е част от 

проект „Възраждане на културното наследство” между Бълга-

рия и Македония. Основната цел, която е заложена в него е 

да се допринесе за създаване на условия, които да задържат 

младите хора, живеещи и работещи в целия район чрез пови-

шаване на техния интерес към използването на културното 

наследство, което имат. Събраните средства от изложбата 

базар ще бъдат дарени на Дневен център за възрастни хора 

с увреждания „Зорница” в Благоевград.               Вижте повече 

Кучешки лай откри изложбата "Пробуждане" в помощ на 

фондация "Очи на четири лапи" в София 

Благотворителната фотоизложба "Пробуждане" в помощ на 

незрящи хора, нуждаещи се от кучетата водачи, посрещна 

гостите на откриването с кучешки лай в Столична библиотека 

в зала "София". Автор на снимките е фотографката Весела 

Субашка. В началото на фотосесиите тя изпитвала неудобст-

во от работата с незрящите хора, защото това бил първият й 

подобен контакт, и не е била сигурна как точно трябва да се 

държи. Бързо разбрала, че това са хора с много таланти, кои-

то получават своята свобода благодарение на кучето-водач. 

"Живеем във време, в което фотографията е много достъпна 

и всеки може да снима всичко и навсякъде, но за мен тя тряб-

ва да има мисия и да създава чувство", каза Весела Субаш-

ка.                                                                             Вижте повече 

Великденски базар във Велико Търново представя про-

дукти на социалните услуги 

Великденски базар отваря врати в Изложбени зали „Рафаел 

Михайлов“ от 2-ри до 10-ти април във Велико Търново. Той 

се организира от Общинска агенция по туризъм „Царевград 

Търнов“ и започва с Международно изложение „Културен ту-

ризъм“. това съобщиха организаторите. На базара, който ще 

е творен всеки ден от 11.00 до 14.00 часа, без Цветница, ще 

се предлагат ръчно изработени сувенири, бижута и предмети. 

Това информират от Общинска агенция по туризъм 

„Царевград Търнов“. На специален щанд ще могат да се заку-

пят изделия направени от потребителите на социални услуги 

на територията на Община Велко Търново.        Вижте повече 

Концерт „Различното твори чудеса” 

На 24 март 2015 година в навечерието на един от най-

светлите християнски празници Благовещение Фондация 

„Старт” и Община Враца, под под патронажа на инж. Николай 

Иванов - кмет на Община Враца, реализираха концерта 

„Различното твори чудеса”. С този концерт започна културния 

цикъл на Фондация „Старт” от събития в областта на музика-

та и изобразителното изкуство, с които се дава възможност 

за изява и провокираме желанието за творческо развитие на 

талантливи хора с физически проблеми, като се акцентира 

преди всичко върху таланта. Концертът се проведе в Концер-

тната зала на Община Враца.                               Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1861-iv
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1871-2015-04-03-08-38-36
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1875-2015-04-03-10-12-31
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1881-2015-04-03-11-23-55
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1890-2015-04-03-15-27-55
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

8 април - Плевен, Форум на социалните услуги 

„Партньорството - гаранция за качество на услугите“ 

Форумът се организира от представителството на НАСО 

за гр. Плевен - Център за обществена подкрепа, и НАСО. 

Ще бъдат представени политиките и дейностите на НА-

СО за развитие на партньорство между ключовите участ-

ници в социалния сектор и възможностите на НАСО за оси-

гуряване на мостове и изграждане на сътрудничество меж-

ду отделните институции. Представители на доставчици 

на услуги от региона и общинската администрация ще 

представят добри практики за качествени социални услуги. 

16 април - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Доставчиците на услуги ще имат възможност да поставят 

своите въпроси, да излагат своите казуси и да получават 

официален отговор на запитванията си, както и да правят 

предложения за подобряване на действащата уредба.  

16 - 17 април - София, Обучение "Нормативна рамка за 

организация и управление на социални услуги" 

Обучението се организира от новата структура към Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) - Национа-

лен програмен и обучителен център, и Агенцията за соци-

ално подпомагане (АСП). Лекторите са главни експерти от 

отдели "Социални услуги за деца" и "Социални услуги за 

пълнолетни лица" на Агенцията за социално подпомагане. 

17 април - Карнобат, Конференция "Подкрепа за заетост - 

възможност за реализация на хората с увреждания" 

Конференцията е съвместна инициатива на Община Карно-

бат и Национален алианс за социална отговорност. Гост 

лектори ще бъдат: г-н Веселин Илков, Началник отдел 

„Европейска координация“ към МТСП, г-жа  Мария Генова, 

зам. кмет на община Карнобат, г-н Георги Георгиев, предсе-

дател на НАСО, г-жа Мария Шишкова – НАРД и г-жа Ваня 

Петрова – Специализирано предприятие Бургас. Конферен-

цията е насочена към всички заинтересовани по темата 

страни: доставчици на социални услуги, хора с увреждания, 

специалисти, работещи в услуги за хора с увреждания, мес-

тен бизнес, неправителствени организации, обучителни 

организации (ЦПО), държавна и местна администрация.  

21 април - Пазарджик, Форум „Толерантност и превенция 

на дискриминацията към хора с увреждания, бежанци и 

други уязвими групи“ 

28 април - Пловдив, Национална среща на представителс-

твата на НАСО 

Срещата на представителствата на НАСО от цялата 

страна е част от програмата на Десети национален форум 

на доставчиците на социални услуги. 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на дос-

тавчиците на социални услуги. Местни социални услуги. 

„Предизвикателството пред местните власти в пла-

нирането и реализацията на социални услуги“ 

През тази година в програмата на десетия форум е включе-

на като водеща изключително значимата тема за предизви-

кателствата пред местните власти при планирането и 

реализацията на социални услуги. След промените през 

2003 г., целящи децентрализация на работата в тази сфе-

ра общинските власти поеха изключително високата отго-

ворност за развитие и реализация на социалните услуги в 

България. Успоредно с това, те и сега са най-големият дос-

тавчик на социални услуги на територията на страната. 

Реализирането на поетите отговорности в този некратък 

период доведе до постигане на много добри резултати в 

голям брой общини и формиране на ползотворен опит. Тези 

отговорности в условията на съпътстващи многобройни 

затруднения от финансов и друг характер пораждат проб-

леми, които могат да бъдат решени с общи усилия и парт-

ньорство на всички, в т.ч. общини, държавни власти, граж-

дански организации и др.  

http://naso.bg/component/icagenda/271-08-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/271-08-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/271-08-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/277-16-17-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/277-16-17-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/269-07-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/269-07-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/275-21-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/275-21-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/275-21-04-2015?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
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Весела Цанкова, представител на НАСО за Ловеч, която 

на 8 април отбелязва своя рожден ден. 

Анастасия Василева, представител на НАСО за Стара 

Загора, която на 11 април отбелязва своя рожден ден.  

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, която на 

12 април отбелязва своя рожден ден. 

Сабина Данева, управител на  ЕТ Савина - Ямбол, която на 

13 април отбелязва своя рожден ден. 

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“ 

6 април - София, МОН, Дискусионен форум на учители-роми  

7 април – Варна, Вижън Хол, Благотворителна изложба на 

витражни картини, Дневен стационар към Психиатрична кли-

ника МБАЛ Св.Марина под егидата на БПА 

София, Заседание на подкомитет „Социално включва-

не“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

София, Международна конференция „Гражданското 

участие в Европа: От инициативи и дебати към ефек-

тивно въздействие" 

София, София хотел Балкан, Конференция 

„Образование за бъдещето" 

Ловеч, Дискусия „Платформа за популяризиране и ка-

чество на образованието за устойчиво развитие” 

8 април - Рига, Латвия, Среща по програмата "Европа за 

гражданите" 

София, Speed-dating – „100 работни места за младежи 

от уязвими групи“ (100 Jobs) 

30 март – 8 април – София, Благотворителна фото изложба 

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

16 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“ във Видин и Гоце Делчев 

17 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“ в Белоградчик и Сатовча 

18 април – София, Форум Ключ! Сподели промяната 

20 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бъл-

гария 2020 г.“ в Кула, Разлог и Банско 

23 – 26 април – София, IV Международен Детски Фолклорен 

Фестивал  

24 – 25 април – Ябланица, Фестивал и базар на народните 

обичаи и традиции 

25 април – София, Поход към Кампания „От любов към живо-

та – AVON срещу рака на гърдата“ 

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 

16 – 19 май – Пловдив, Годишна среща на местните власти 

от Югоизточна Европа 

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.mon.bg/
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/info_centre/calendar/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/info_centre/calendar/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/info_centre/calendar/index_bg.htm
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=2481429
http://www.economedia.bg/eventinfo.php?guid=2481429
http://ecocentric-foundation.org/events/lovech/
http://ecocentric-foundation.org/events/lovech/
http://calendar.dir.bg/inner.php?d=8&month=4&year=2015&cid=0&sid=0&eid=67827
http://calendar.dir.bg/inner.php?d=8&month=4&year=2015&cid=0&sid=0&eid=67827
http://www.ngobg.info/bg/messages/17044-speeddating-100-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D1%80%25D
http://www.ngobg.info/bg/messages/17044-speeddating-100-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%B3%D1%80%25D
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://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/16
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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) 

„Варна - Европейска младежка столица 2017” (9 април 2015 г.) 

Национален дарителски фонд „13 века България“ обявява се-

сия за финансиране на творчески проекти (20 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07 

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

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 6: 

Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни 

жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите 

(30 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 5: 

Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с 

психични, генетични и онкохематологични заболявания и сома-

тични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (30 

април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 

2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и реп-

родуктивно здраве на юноши (30 април 2015 г.) 

Министерство на здравеопазването "Програма BG07", Мярка 

1: Подобряване на системата за психично здраве на българс-

ките граждани (30 април 2015 г.) 

Всеобхватни политически рамки за продължаващо професио-

нално образование и обучение, Програма Еразъм+ (30 април 

2015 г.) 

Покана за представяне на предложения – Харта за висше об-

разование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г. (30 април 2015 

г.) 

Конкурс по Програма за детско и младежко развитие „Дъга“ (1 

май 2015 г.) 

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта и орга-

низиране на събития, които НЕ са свързани с Европейската 

седмица на спорта, Програма Еразъм+ (14 май 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.) 
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http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
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http://bit.ly/1bkVExu
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http://bit.ly/1FkGGEc
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http://bit.ly/18OYc5v
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1A04DhV

