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НОВИНИ ОТ НАСО 

Търсим подкрепа за Хасан и Ибрахим Игнатови за учас-

тие в престижен конкурс в САЩ 

Носителите на Голямата награда на НАСО за принос в соци-

алното развитие на България в категория „Култура и изкуст-

во“ - близнаците Хасан и Ибрахим Игнатови, които станаха 

неделима част от големия успех на детската Евровизия, се 

готвят за голяма сцена и предизвикателство. Те ще свирят в 

Карнеги Хол в Ню Йорк, като част от участниците в престиж-

ния конкурс за таланти в САЩ American Protégé. Конкурсът е 

насрочен за 23 май тази година. НАСО отправя молба към 

всички свои членове и партньори, имащи възможност, да 

помогнат на талантливите деца - носители на голямата наг-

рада на НАСО,  за да направим възможно тяхното пътуване 

и участие.                                                                Вижте повече 

Национална приемна на АСП и НАСО 

На 16 април 2015 г. в София се проведе третото издание на 

Националната приемна на Агенцията за социално подпома-

гане и Национален алианс за социална отговорност. Прием-

ната се провежда ежемесечно и е надграждащ резултат на 

развитото партньорство между НАСО и АСП, като предоста-

вя възможност за обмен на информация, решаване на конк-

ретни казуси и осигуряване на съдействие и подкрепа на дос-

тавчиците на услуги от цялата страна. Фокусът в изминалото 

издание беше поставен върху работата и дейностите на ус-

луги за стари хора. На въпросите отговаряха г-жа Маргарита 

Дишева - главен експерт в отдел „Социални услуги за пълно-
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ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

"Нормативна рамка за организация и управле-

ние на социални услуги", 21-22 май, София 

Срок за регистрация: 15 май 2015 г. 

Обучението се организира от новата структура към На-

ционален алианс за социална отговорност (НАСО) - На-

ционален програмен и обучителен център, и Агенцията 

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 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

МТСП работи върху изграждане на система за прогнози-

ране на потребностите от работна сила 

Прогнозирането на потребностите на пазара на труда нама-

лява несъответствията между търсене и предлагане на рабо-

та. Това заяви днес заместник-министърът на труда и социал-

ната политика Гълъб Донев по време на дискусионен форум 

на тема: „Предизвикателствата пред пазара на труда в Бълга-

рия: ролята на уменията и компетенциите“. Организатори на 

събитието са Българска стопанска камара, съвместно със 

летни лица“, главна дирекция „Социално подпомагане“ и г-жа 

Албена Топалова - главен експерт в отдел "Социални услуги 

за деца", дирекция "Закрила на детето".             Вижте повече 

Промените в ЗНЗ и мястото на подкрепената заетост 

На 16 април 2015 г. се проведе заседание на междуведомст-

вената работна група, подготвяща проект за изменения и 

допълнения на Закона за насърчаване на заетостта. Нацио-

нален алианс за социална отговорност участва на заседани-

ето в качеството си на редовен член. В рамките на проведе-

ното заседание бяха разгледани и различни предложения, 

свързани със заетост на хората с увреждания. Основна част 

на дискусията беше отделена на разработките и предложе-

нията на НАСО, касаещи въвеждане на подкрепена заетост. 

Самите разработки получиха много висока оценка от гледна 

точка на изчерпателност, аргументираност и съдържател-

ност, в резултат на което получиха принципна подкрепа за по

-нататъшна работа.                                               Вижте повече 

Община Карнобат получи награда от НАСО 

На 17 април 2015 г. в гр. Карнобат се проведе конференция 

на тема „Подкрепа за заетост - възможности за реализация 

на хората с увреждания". Конференцията се организира съв-

местно от Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) и Община Карнобат, а сред участниците бяха предс-

тавители на общинската администрация, неправителствени 

организации, корпоративния сектор и хора с увреждания. При-

ветствия към всички при откриването отправиха г-н Георги 

Георгиев, председател на НАСО и г-н Георги Димитров, кмет 

на Община Карнобат. Г-н Г. Димитров очерта основните тен-

денции на развитието на социалния сектор, като особено ак-

центира върху липсата на ефективни промени на национално 

ниво по отношение на системата за социални плащания и 

ТЕЛК, които не отговарят на съвременните реалности и пред-

ставляват пречка за истинска реформа в социалния сектор.                                                                     

Вижте повече 

Ново представителство на НАСО в Несебър 

На 17 април 2015 г. г-н Георги Георгиев, председател на На-

ционален алианс за социална отговорност, посети Община 

Несебър. В проведения разговор с представители на общинс-

ката администрация бяха засегнати теми за развитието на 

социалните услуги, за възможностите на общините да иниции-

рат, разкриват и реализират нови социални услуги, в това 

число социални услуги, финансирани от собствените им бю-

джети, както и мястото на партньорството с НАСО за подкре-

па на иновативни решения и постигане на по-добри резултати 

с цел осигуряване на по-добри услуги.                 Вижте повече 
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Световната банка и Институт „Отворено общество“. МТСП 

предприема действия за изграждане на система за прогнози-

ране на бъдещите потребности от работна сила с определе-

ни знания и умения, съобщи заместник-министър Донев. Той 

констатира, че наличието на висока безработица и недостиг 

на квалифицирана работна сила са белег за съществуващо 

разминаване между търсене и предлагане на знания и уме-

ния.                                                                         Вижте повече 

Стартира инициативата „Образование България 2030“ 

Министерството на труда и социалната политика, заедно със 

заинтересованите институции и социалните партньори, ра-

боти по въвеждането на нова форма за професионално обу-

чение. Това обяви вицепремиерът и министър на труда 

Ивайло Калфин по време на официалния старт на инициати-

вата „Образование България 2030“ на 16 април 2015 г. Дуал-

ното обучение е една от възможните мерки за приближаване 

на търсенето и предлагането на пазара на труда. Тази фор-

ма на обучение чрез работа и стаж ще е предназначена за 

ученици над 16 г. и за заети на пазара на труда. Планира се 

да се реализира в партньорството между училище или цен-

тър за професионално обучение и едно или няколко предп-

риятия.                                                                    Вижте повече 

МТСП предлага въвеждането на възраст за пенсионира-

не за работещите в сектор „Отбрана и сигурност“ 

„Предлагаме от 1 януари 2016 г. въвеждането на минимална 

възраст за пенсиониране за работещите в сектор „Отбрана и 

сигурност“. Предложената възраст е 52 години и 10 месеца и 

е равна на предвидената за работещите при условията на 

първа категория труд. Предвижда се плавното й повишаване 

с по 2 месеца за всяка календарна година до достигане на 

55-годишна възраст за военнослужещите, МВР и МО и др.

(лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6)“, това обяви пред медиите 

министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

на 17 април 2015 г. Мерките ще бъдат включени към предло-

жения от него за обществено обсъждане в началото на този 

месец цялостен пакет за усъвършенстване на пенсионния 

модел и система.                                                   Вижте повече 

Въвежда се ежемесечно отчитане на изпълнението на ко-

муникационните планове на оперативните програми 

С цел осигуряване на пълна прозрачност правителството въ-

вежда практика по регулярно отчитане и публикуване на 

справка за договорите, сключени от Управляващите органи в 

изпълнение на Комуникационните планове на програмите за 

програмен период 2007-2013 г. и на Годишните планове за 

действие към Националната комуникационна стратегия за 

програмите от 2014-2020 г. Информацията ще се предоставя 

на месечна база от Управляващите органи на програмите и ще 

бъде обобщавана от Централното координационно звено в 

Администрацията на Министерския съвет.            Вижте повече 

Швейцарското междинно звено стартира обновената си 

интернет страница 

Швейцарското междинно звено, отговарящо за управлението 

на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество и Фонд за партньорство от Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество, стартира обновената си интер-

нет страница. Информация за резултатите от реализирането 

на двата Тематични фонда вече е достъпна online. Сайтът 

http://www.swissbgcooperation.bg/bg/ поставя акцент върху 63-

те на брой проекти, получаващи безвъзмездна финансова 

помощ от двата фонда. На сайта регулярно ще се публикуват 

новини и информация за събития по всеки от проектите.  

Вижте повече 

Одобрени за резултатите от изпълнението на регионални-

те планове за развитие на Южен централен, Югозападен и 

Югоизточен райони 

Правителството одобри докладите за резултатите от изпълне-

нието на регионалните планове за развитие на Южен центра-

лен, Югозападен и Югоизточен райони за периода 2007-2013 

г. Документите са изготвени на база на последваща оценка, 

извършена от независими оценители през 2014 г. Те предста-

вят напредъка по изпълнението на целите и приоритетите на 

плановете за развитие на съответните райони, общото въз-

действие от изпълнението, оценката на ефективността на из-

ползваните финансови ресурси и съдържат препоръки относно 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1927-2015-04-17-05-41-54
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Дискусия в ЕП: Квотите за работа за хора с увреждания 

да са задължителни 

Квотите за работни места за лица с увреждания трябва да 

бъдат задължителни за европейските институциите, заяви 

Георги Пирински по време на пленарните дебати на Евро-

парламента. По време на сесията на пленарното заседание 

на Европейския парламент вчера, бе обсъждан въпросът как 

Европейската комисията смята да гарантира равностойното 

третиране на хората с увреждания при тяхното явяване на 

конкурси, наемане на работа и упражняване правото на труд 

в европейските институции. В своите изказвания евродепута-

тите не приеха обясненията на Кристалина Георгиева - евро-

провеждането на политиката за регионално и местно разви-

тие в периода до 2020 г. Анализът на социално-

икономическите показатели за изпълнението на Регионалния 

план за развитие на Южен централен район показва, че него-

вото икономическо състояние остава непроменено.                              

Вижте повече 

Правителството отпусна още 28 млн.лв. за преодоляване 

на последиците от бедствия 

По предложение на Междуведомствената комисия за възста-

новяване и подпомагане правителството одобри нови 28 145 

409 лв. за изпълнение на проекти и дейности за предотвратя-

ване, овладяване и преодоляване на последиците от бедст-

вия. Почти цялата сума – над 27 млн. лв., са трансфери по 

бюджетите на общини за разплащане на разходи по овладя-

ването на бедствено положение, ремонти и възстановяване 

на инфраструктура. С останалите средства се покриват раз-

ходи на министерствата, като половината са за дейности по 

обезопасяване на язовирите.                                Вижте повече 

Регламентиран е редът за определяне на управляващи и 

сертифициращи органи 

Правителството прие постановление за условията и реда за 

определяне на управляващи и сертифициращи органи по 

програмите, финансирани от европейските структурни и ин-

вестиционни фондове, програмите на ЕС за териториално 

сътрудничество и Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се, както и на отговорен орган по фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигур-

ност“. Приетият акт урежда отношенията между управлява-

щите органи, сертифициращите органи, независимия одитен 

орган и зам.-вицепремиера по европейските фондове и иконо-

мическата политика.                                               Вижте повече 

Допълнителни средства за насърчаване на деца с изяве-

ни дарби 

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в 

размер на 185 180 лв. по бюджетите на МОН и на общини, с 

които да се осигури изплащането на стипендии по Програма-

та на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държав-

ни и общински училища през 2015 година. Програмата, приета 

от правителството през м. февруари, предвижда насърчаване 

на творческите, научните и спортните заложби и потребности 

на учениците, заели призови класирания на конкурси, олимпи-

ади и състезания с доказан висок критерий при излъчване на 

победителите.                                                           Вижте повече 

Общините учредиха фонд за взаимопомощ при бедствия 

Фонд „Общинска солидарност", който ще оказва първа помощ 

при бедствие, беше учреден на 16 април 2015 г. в столицата 

от представители на 30 общини. Заявки са дали 54 кметове, 

но още толкова техни колеги чакат решение на общинските 

съвети за включване, съобщи за „Преса" Гинка Чавдарова, 

изпълнителен директор на Националното сдружение на общи-

ните. Целта е да се акумулират средства, с които управите на 

пострадали райони ще може веднага да разполагат. Още в 

първите 8 часа от началото на бедствието кметът ще има въз-

можност да получи натрупаната от общината му сума. Това ще 

стане и с онлайн кореспонденция. С годините тази сума ще 

нараства. До три дни след бедствието градоначалникът ще 

може да изтегли още по-голяма сума от касата.   Вижте повече 
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комисар по бюджета и човешките ресурси, че статутът на 

Комисията не разрешава въвеждането на квоти, осигуряващи 

такова третиране. Депутатите разкритикуваха липсата на 

резултати и конкретни действия в тази област.  Вижте повече 

НСИ отчете: Продължават тревожни демографски тен-

денции 

Не е новост, че населението намалява и застарява, тази тен-

денция е от десетилетия. Дисбалансът продължава с висока 

интензивност. Нараства детската смъртност. Увеличава се 

броят на родените деца, увеличава се броят на сключените 

граждански бракове, намалява броят на разводите. Това зая-

ви Сергей Цветарски, председател на НСИ по време на прес-

конференция на тема: Население и демографски процеси 

през 2014 година. За една година населението на страната 

ни е намаляло с 43 479 души, или с 0,6%, показват оконча-

телните данни на НСИ за демографските процеси през 2014 

г. Според статистиката ясно се открояват няколко тенденции: 

броят на българите продължава да намалява, населението 

застарява, а смъртността в България е най-висока от цяла 

Европа.                                                                    Вижте повече 

Народното събрание отчете приети 27 закона и 58 реше-

ния от началото на годината 

През втората си сесия 43-ото Народно събрание е приело 27 

закона и 58 решения. Това сочи справка, подготвена от пар-

ламентарния пресцентър и правна дирекция на Народното 

събрание за периода от 11 януари 2015 г. до 8 април 2015 г. 

През тази сесия парламентът е имал 39 пленарни заседания, 

като едно от тях е било извънредно, посветено на парламен-

тарен контрол. През сесията са внесени 108 законопроекта, 

като 74 от тях са на народни представители. Постъпили са 66 

проекти за решения, от тях 58 са от депутати. Използваното 

парламентарно време за осъществяването на контролната 

функция на парламента е 58 часа.                       Вижте повече 

Няма увеличение на безработицата през март 

Равнището на регистрираната безработица през март 2015 г. 

е 11% и се запазва непроменено спрямо февруари, информи-

ра Агенцията по заетостта. В сравнение със същия месец на 

предходната година равнището на безработица е значително 

по-ниско - с 1.2 процентни пункта. В бюрата по труда са ре-

гистрирани 361 511 безработни. Спрямо февруари те се уве-

личават незначително – само с 335 лица. На годишна база, в 

сравнение с март 2014 г., безработните са значително по-

малко – с 37 347 лица. На работа през март 2015 г. са постъ-

пили общо 20 725 безработни. Те са с 3 719 лица повече 

спрямо предходния месец.                                    Вижте повече 

Пазарът на труда страда от застаряване и неграмотност 

Застаряващо население, слабо образование, функционална 

неграмотност (ниво на уменията за четене и писане), липса 

на компетенции и топящо се население. Това са основните 

проблеми пред пазара на труда, показва съвместно проучва-

не на Световната банка, Българската стопанска камара (БСК) 

и Институт "Отворено общество". Изводите от националното 

представително панелно проучване за България - Bulgarian 

Longitudinal Inclusive Society Survey (BLISS), са, че бизнесът 

търси интердисциплинарни познания и хибридни умения - 

комбинации от технически способности, маркетингов нюх и 

предприемаческа нагласа. Поради липсата на достатъчно 

работници, притежаващи комбинацията от тези качества, 

много работодатели не успяват да запълнят свободните си 

позиции.                                                                   Вижте повече 

Доходите на домакинствата без промяна, разходите рас-

тат 

Доходите на българите са замръзнали през 2014 г., докато 

разходите им са се увеличили с 1%. Намаляла консумацията 

на основни продукти като хляб и тестени изделия, кисело и 

прясно мляко, зеленчуци, а се е увеличила тази на алкохол, 

цигари, месо и плодове. Това показват данните за доходите, 

разходите и потреблението на домакинствата през 2014 г., 

обявени в четвъртък от НСИ. Разчита се основно на заплата 

и пенсия. Според данните доходите на човек от домакинство 

са замръзнали на 4813 лв. за миналата година или 401 лв. на 

месец. Основните постъпления в семейните бюджети идват 

от заплата и пенсия.                                               Вижте повече 
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услуги за 2015 г. с прогноза за 2016 г. предвижда запазване 

дейността на три специализирани институции за възрастни – 

дом за стари хора „Възраждане“, дом за възрастни с демен-

ция „Приста“ и дом за възрастни с физически увреждания 

„Милосърдие“. За периода е планирано запазване на същест-

вуващата мрежа от социални услуги в общността за деца и 

възрастни.                                                                Вижте повече 

Отвори врати нов ЦСРИ в Кюстендил 

На 15 април 2015 г. кметът на Кюстендил и посланикът на 

САЩ прерязаха лентата на новопостроен център за социална 

рехабилитация и интеграция. Центърът е изграден по съвмес-

тен проект между община Кюстендил и фондация „Сийдър”, 

осъществен по програмата за хуманитарна помощ на отдела 

за военно сътрудничество към посолството на САЩ в София. 

На церемонията присъстваха Нейно Превъзходителство Мар-

си Рийс, посланик на САЩ в България, кметът на община Кюс-

тендил Петър Паунов, Радослава Чеканска, зам.-областен 

управител на Кюстендилска област, председателят на Общин-

ски съвет в Кюстендил Иван Андонов, полковник Джейми Кро-

ухърст, старши военен представител към посолството на 

САЩ, изпълнителният директор на фондация „Сийдър” Линд-

зи Солтсгивър, представители на фирмата изпълнител на про-

екта и други.                                                             Вижте повече 

Стартира проект за подобряване на законодателството за 

защита на правата на жертвите на домашно насилие 

На 17 април 2015 г. в Националния институт на правосъдието 

бе даден старт на проект „Подобряване на националната 

правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на 

Европа и укрепване на капацитета на компетентните институ-

ции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и наси-

лие, основано на полов признак“, финансиран по програма BG 

12 на Норвежкия финансов механизъм. В рамките на предви-

дената конференция бяха представени основните приоритети 

и дейности на проекта, които имат за основна цел създаване-

то на стабилна правна рамка, която да осигури защита на пра-

вата на жертвите на домашно насилие и пострадалите от на-

силие, основано на полов признак..                       Вижте повече 

Бургас трансформира казарми в модерен център за деца 

с увреждания 

Полуразрушените сгради на 24-ти пехотен черноморски флот 

в Морската градина ще се превърнат нов, модерен и функци-

онален Дневен център за деца и младежи с увреждания, съ-

общиха от пресцентъра на общината. Това каза кметът Дими-

тър Николов, след като Община Бургас спечели финансиране 

за проекта. Старите казарми в Морската градина ще бъдат 

преустроени и на тяхно място ще се изгради достъпна и фун-

кционална сграда, предлагаща цялостна грижа за децата и 

младите хора с увреждания. Новият център ще разполага със 

специализирани кабинети за различен вид терапии и групови 

занимания.                                                               Вижте повече 

4 ЦНСТ работят от месец в община Павликени 

В началото на март със заповед на кмета на община Павли-

кени, инж. Емануил Манолов бяха открити Център за настаня-

ване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с адрес 

гр. Павликени, ул. „Л. Каравелов“ № 33, с капацитет 12 +2, 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 

ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин“ № 2 Г, с капацитет 12+2, Цен-

тър за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 

ДДЛРГ, с адрес ул. „Страцин“ 2 В и Център за социална реха-

билитация и интеграция, с адрес ул. „Л. Каравелов“ № 31. С 

проекта „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътс-

тващи услуги в Община Павликени” се слага началото на реа-

лизиране на устойчив модел за деинституционализация на 

деца и младежи с увреждания и на деца и младежи от 

ДДЛРГ .                                                                    Вижте повече 

Община Русе планира нови услуги през 2016 г. 

Общински съвет - Русе предстои да разгледа Годишен план 

за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов 

период 2015 г. и прогноза за 2016 г., в изпълнение на Общин-

ската стратегия за развитие на социалните услуги. Това става 

ясно от внесена докладна записка от страна на кметската 

администрация. Годишният план за развитие на социалните 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
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Дискусия по областната стратегия на Велико Търново за 

развитие на социалните услуги до 2020 г. 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги до 

2020 г. бе обсъдена на работна среща в областната адми-

нистрация във В. Търново. В обсъждането се включиха пред-

ставители на различни институции – РЗОК, Регионална 

здравна инспекция, Дирекция “Социално подпомагане”, об-

щински експерти, неправителствени организации и доставчи-

ци на социални услуги. “Целта на областната стратегия е 

постигане на съответствие на социалните услуги и реалните 

потребности на рисковите групи и преодоляване на неравно-

мерността в развитието им в различните общини “, посочи 

Мариета Гъркова – експерт от отдел “Регионално развитие” в 

областната администрация.                                  Вижте повече 

Младежка дискусия за развитието на община „Тунджа” 

Младежка дискусия на тема „С Тунджа в сърцето“ – „Моята 

идея за развитието на Община „Тунджа“ се проведе през 

Великденските празници. Тя е част от празничните прояви, 

посветени на Деня на Общината – 22 април. Участие в нея 

взеха ученици, студенти, млади хора, живеещи и израснали в 

тунджанските села. Водещ на срещата беше кметът на общи-

ната Георги Георгиев. Той представи пред участниците ос-

новни параметри на реализираните от общинското ръководс-

тво политики в областите образование, младежки и социални 

дейности, инфраструктура и благоустройство. Специално 

внимание беше отделено на осъществените проекти, финан-

сирани по различни оперативни програми.         Вижте повече 

Нов асансьор в Дома за стари хора в Караисен 

Нов асансьор обслужва живеещите в Дома за стари хора в 

павликенското село Караисен. Съоръжението беше офици-

ално открито от кмета на община Павликени инж. Емануил 

Манолов и директора на Комплекса за социални услуги Татя-

на Иванова. Финансирането за поставянето на асансьор Об-

щина Павликени получи по правителствената инвестиционна 

програма „Растеж и развитие на регионите“ на правителство-

то на Пламен Орешарски. Общата стойност на проекта е 90 

000лв. „Горд съм, че нашето благородно начинание да осигу-

рим достъпна среда за възрастните хора, които живеят в До-

ма за стари хора в с.Караисен, днес е доведено до успешен 

финал“, каза инж. Манолов в своето слово.         Вижте повече 

Изследват 800 деца в Кърджали за здравния им статус 

Започна изследване на 800 деца в Кърджали за здравния им 

статус. В рамките на месец ученици от четири училища в Кър-

джали ще бъдат обхванати в медицински прегледи по общ 

проект между българи и гърци - "Интегрирано териториално 

сътрудничество за детско здравеопазване и защита". Проек-

тът е на стойност 624 хил. евро и се осъществява по Програ-

мата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-

България 2007-2013 г.” „Това са деца от 7 до 13 години. В 

кампанията участват педиатър, лекар по дентална медицина, 

офталмолог и специалист „Уши, нос, гърло”, съобщи ръково-

дителят на проекта доц. д-р Жени Стайкова.       Вижте повече 

Бездомници отново заселиха столичната Централна гара 

Кризисният център в квартал Захарна фабрика в София зат-

вори врати за летните месеци и бездомниците отново засели-

ха Централна гара. Тази зима 520 души са нощували в двата 

кризисни центъра в София. Стрували са на общината 150 

хиляди лева. Много от тях вече са настанени в социални до-

мове. Услугата обаче е само за тези, които са от София. 

„Това е услуга която ги спасява да не нощуват на улицата 

през зимата, а след това те трябва да намерят друга алтерна-

тива за осигуряване на подслон”, казва Мина Владимирова, 

директор на „Социални дейности“ в София.         Вижте повече 

Живущите в Благоевградско искат нова инфраструктура, 

развитие на бизнеса и социалните услуги 

Екипът на Областен информационен център - Благоевград 

стартира поредица от информационни срещи във всички 14 

общини в Пиринско за представяне на резултатите от прове-

деното допитване до гражданите. Анкетите се направиха от 

16 март до 4 април като част от Националната инициатива 

„Да създадем заедно България 2020". Гражданите имаха въз-

можност по електронен път и на място да споделят в анкетни-

те карти какво биха искали да се промени в тяхното населено 
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КУЛТУРА 

Детски панаир на занаятите стартира в Пловдив 

Детски панаир на занаятите, организиран от Регионалната 

занаятчийска камера в Пловдив, стартира на 17 април 2015 г. 

с посещение на галерия "Занаяти". Мероприятието се органи-

зира по повод 1 юни-Деня на детето, а кулминацията ще е на 

30 май, когато малките майстори ще представят между 11 и 

16 ч. своите творби на територията на Старинен Пловдив. 

Децата ще премерят сили в "Майсторска надпревара", като 

покажат изделията, изработени в Занаятчийското училище в 

Бакалова къща, както и направените от деца в други учили-

ща. "Състезанието не само ще им даде възможност да пока-

жат какво са научили, но и ще им вдъхне самочувствие и уве-

реност на истински творци", заяви председателят на Регио-

налната занаятчийска камара Т. Симидчиева.    Вижте повече 

Великденска вечер във Вижън хол 

В продължение на празничното настроение след един от най-

светлите християнски празници - Великден, Творческа къща 

"Вижън арт" организира за своите потребители Великденска 

вечер. Събитието се проведе на 15 април в арт клуб "Вижън 

хол" към Агенция за социално развитие "Вижън". Вечерта 

стартира с две презентации на Стойчо Стойчев, който е най-

място с помощта на европейските средства в следващите 

години до 2020 г. 422 души се включиха в проучването в об-

ласт Благоевград, като споделиха над 500 свои идеи и пред-

ложения за проекти.                                               Вижте повече 

Институции в Казанлък ще обединят усилията си за прео-

доляване на проблема с просещите деца 

На 17 април 2015 г. в Казанлък се проведе работна среща на 

тема „Да работим заедно за децата на Казанлък” в рамките 

на европейския проект „Промяна в действие“. Проявата бе 

организирана от Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък. 

В срещата взеха участие Мария Гинева, изпълнителен дирек-

тор на сдружение „Бъдеще за децата”, координатори на Цен-

търа за работа с доброволци към организацията, представи-

тели на местни, регионални и национални медии. 

„Насрочихме тази работна среща с медиите с очакването да 

достигнем до някаква обща идея, по която можем да работим 

заедно и да набележим някои по-нестандартни подходи, чрез 

които да насочим общественото внимание към даден проб-

лем, който съществува при децата в нашата община, както и 

да създадем някаква координация помежду си“. Вижте повече 

Дискусия за семейната среда и алтернативната грижа 

Дискусия по темата за семейната грижа и държавната поли-

тика се проведе на 15 април 2015 г. по повод представянето 

на Бележник 2015 на Национална мрежа за децата. Модера-

тор на дискусията беше Елка Налбантова - директор на фон-

дация „За нашите деца“, която участва и в изготвянето на 

бележника. Експерти и представители на различни неправи-

телствени организации обсъдиха проблемите при подкрепата 

на семействата и семейната грижа от държавата. Участници-

те се обединиха около няколко становища относно необходи-

мите действия от страна на институциите. Като най-важна те 

посочиха нуждата семейството да бъде кауза за държавата. 

„Семейството трябва да бъде във фокуса на работата на инс-

титуциите. Трябва да се предотврати бедността на децата и 

семействата и социалното им изключване, тъй като към мо-

мента има създадена такава стратегия, но няма реални дейс-

твия.                                                                         Вижте повече 

Делегация от Киргистан се запозна с опита на София в 

предоставянето на социални услуги 

Експерти от Направление „Социални дейности и интеграция 

на хора с увреждания”, ръководено от г-жа Албена Атанасо-

ва – заместник кмет на Столична община посрещна делега-

ция от Република Киргистан. Основната цел на посещението 

на делегацията е да се запознаят участниците с опита на 

България в предоставянето на социални услуги, с оглед на 

делегирането им.  Работното посещение, организирано от 

Фондация за реформа в местното самоуправление даде 

възможност за представяне на опита на Столична община в 

социалната област.                                               Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1948-2015-04-17-13-08-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1957-2015-04-17-13-39-42
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1963-2015-04-18-06-17-25
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1961-2015-04-18-06-08-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1960-2015-04-18-06-03-37
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"Резиденция Баба" ще спасява селата от обезлюдяване 

От 16 април младежи, които не са на трудов договор, могат да 

кандидатстват по проекта "Резиденция Баба". Проектът е за 

социални иновации, базирани на традициите в едно от родоп-

ските села Манастир, Белица, Югово, Дряново или Джурково. 

Там младежите ще живеят в местни домакинства и освен, че 

ще помагат в семейството и в общността, ще изучават специ-

фичните за селото култура и занаяти и ще могат да разрабо-

тят заедно с местните хора иновативна идея за продукт, услу-

га или събитие, които да привлекат интерес към селото и да 

решават негов икономически, социален, екологичен или друг 

проблем.                                                                   Вижте повече 

Децата от "Княгиня Мария - Луиза" в Пловдив с шанс за 

по-добро бъдеще с ПРОМЯНАТА 

В Дома за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Мария 

- Луиза" в Пловдив Иван Благоев - един от финалистите в 

първото издание на конкурса за социални предприемачи 

ПРОМЯНАТА, вече започна реализацията на проекта си, с 

подкрепата на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for 

Change. Иван се срещна с 14 деца и младежи от 13 до 18 го-

дини, за да им представи възможностите да се включат в курс 

по дървообработване. Началото на този курс е още един ус-

пех и поредната добра новина, свързана с победителите в 

конкурса. В първата среща с децата участваха още Дарина 

Кукева, директор на дома, и Мария Шишкова от Националния 

алианс за работа с доброволци.                            Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Хотел в Банско с нови социални каузи 

"Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" инициира няколко раз-

лични социални каузи през април. На 14 април 2015 г- хотелът 

покани децата от Дневен център за деца с увреждания 

„Здравец" за вълнуващ ден на игри и развлечения. В следо-

бедните часове мениджърският екип посрещна малките гости 

с апетитни закуски, вкусни десерти, пресни плодове и сокове 

на салон Бела Виста. След вкусния обяд някои от децата се 

позабавляваха в закрития плувен басейн и вътрешното джаку-

зи в спа центъра, докато останалите се отдадоха на забавни 

игри в Детския клуб.                                                 Вижте повече 

Емил Конрад дарява книги на 176 училище в с. Негован 

Популярният блогър Емил Конрад призовава последователите 

си да помогнат на училището в село Негован, чиято библиоте-

ка е изгоряла. Кампанията има за цел да подпомогне 176 ОУ в 

с. Негован, в което преди време е изгоряла библиотеката. Ос-

вен от така необходимите книжки и пособия, при тях има не-

достиг и на компютърна техника. Училището е малко и трудно 

се издържа само, но именно любовта към знанието и децата 

провокира директора да търси помощ от хората и бизнеса.                                                                      

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Ричард Макдоналд: Инвестицията в човешки капитал е 

все по-важна 

Проф. д-р Ричард Макдоналд е доктор по икономика от Уни-

верситета в Бингхемптън, преподавател по икономика в 

Университета „St. Cloud“, Минесота. Член е на Съвета за 

икономическо образование, участвал е в работна група за 

изготвяне на общи държавни стандарти в социалните нау-

ки към Съвета на инспекторите в държавните училища и в 

комисията за социални науки към Националния съвет за 

професионални стандарти в преподаването. Член на коми-

сията за национално оценяване на напредъка в образование-

то по икономика. Проф. Макдоналд е също така и автор на 

множество научни разработки в областта на икономиката. 

новият консултант към Творческата къща. Той запозна гостите 

с новите студия по "Спортни танци" и "Туризъм", ръководени 

от него. След това беше проведен конкурс за най-красиво 

великденско яйце, като всички в залата взеха дейно участие и 

като участници в конкурса със свой изрисувани яйца и като 

жури с гласовете си при избора на победител.    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1945-2015-04-17-12-59-54
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1944-2015-04-17-12-58-46
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1943-2015-04-17-12-57-47
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1956-176
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1949-2015-04-17-13-14-28
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1949-2015-04-17-13-14-28
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1959-2015-04-17-17-59-28
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

21 април - Пазарджик, Обучение „Толерантност и превен-

ция на дискриминацията към хора с увреждания, бежанци 

и други уязвими групи“ 

Организатор е представителството на НАСО за Пазар-

джик - Фонд за превенция на престъпността "ИГА". Обуче-

нието е предназначено за специалисти от социални услуги, 

хора в неравностойно положение, работодатели и всички 

заинтересовани по темата страни.  Предвижда се разглеж-

дане на толерантността като понятие, както и ролята на 

толерантността в социалните услуги. В отделните пане-

ли са включени теми за дискриминацията и превенция на 

дискриминацията сред уязвимите групи, както и специфи-

ката на социалната работа с 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 фо-

рум на доставчиците на социални услуги. 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални услу-

ги. „Предизвикателството пред местните власти в 

планирането и реализацията на социални услуги“ 

През тази година в програмата на десетия форум е вклю-

чена като водеща изключително значимата тема за пре-

дизвикателствата пред местните власти при планиране-

то и реализацията на социални услуги. След промените 

през 2003 г., целящи децентрализация на работата в тази 

сфера общинските власти поеха изключително високата 

отговорност за развитие и реализация на социалните услу-

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

доставчик на социални услуги на територията на страна-

та. Реализирането на поетите отговорности в този нек-

ратък период доведе до постигане на много добри резулта-

ти в голям брой общини и формиране на ползотворен опит. 

Тези отговорности в условията на съпътстващи многоб-

ройни затруднения от финансов и друг характер пораждат 

проблеми, които могат да бъдат решени с общи усилия и 

партньорство на всички, в т.ч. общини, държавни власти, 

граждански организации и др.  

6 - 9 май - Задар, Хърватска. Европейска конференция на 

EASPD „Хора с увреждания и заетост - социално включва-

не чрез работа“ 

Целта на конференцията е да се разгледат възможности-

те за отключване на потенциала на хора с увреждания и да 

се покаже как работодатели и служители с увреждания мо-

гат използват предимствата от по-достъпен и разнообра-

зен пазар на труда като се споделят опит и добри практи-

ки на различни нива и от различни участници. Конференция-

та ще направи преглед на алтернативни стратегии и идеи 

за заетост и ще демонстрира как ефективно да се премах-

ват бариерите и как могат да се разширят възможностите 

за заетост на хора с увреждания в цяла Европа. 

13 май - Минерални бани, Регионален форум на социални-

те услуги 

Форумът се организира от представителството на НАСО 

за Хасково - Сдружение "Шанс и закрила" и община Минерал-

ни бани. Целта на срещата е обмен на опит, представяне 

на добри практики и обсъждане на предизвикателствата, 

свързани с планиране на социалните услуги. 

14 май - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Националната консултативна приемна на НАСО и АСП се 

провежда ежемесечно и е надграждащ резултат на развито-

то партньорство между НАСО и АСП. Можете да изпраща-

те Вашите писмени въпроси, казуси и проблеми, които сре-

щате в практиката си към експертите на Агенция за соци-

ално подпомагане до 30 април 2015 г.  

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
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/233-7-9-05-2015-easpd?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/233-7-9-05-2015-easpd?Itemid=383
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Бр. 16(4)/20.04.2015 г. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Иван Веселинов, IT сътрудник  на НАСО, който на  

22 април отбелязва своя рожден ден. 

Светла Григорова, член на УС на НАСО, която на  

24 април отбелязва своя рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

20 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“ в Сливо поле, Добрич, Димитровград, Тетевен, 

Кула, Доспат, Разлог, Вършец, Банско, Исперих, Перущица, с. 

Борино 

София, хотел Балкан, Кръгла маса „Единен цифров 

пазар чрез е-управление и дигитално предприемачест-

во“ 

21 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“ във Ветово, Главиница, Добрич, Тополовград, 

Златарица, Опака, Ново село, Белица, Девин, Бойчиновци, 

Хисаря, Якоруда, Елена, Попово, Чепеларе 

22 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“ в Кайнарджа, Иваново, Харманли, Тервел, Сухин-

дол, Чупрене, Смолян, Петрич, Брусарци, Кубрат, Сандански, 

Каспичан, Павликени, Сопот 

23 април - София, Кръгла маса "Как можем да подобрим ка-

чеството на живот в социалните услуги", Фондация „Сийдър“ 

Национална кампания „Да създадем заедно България 

2020 г.“ в Ценово, Любимец, Крушари, Батак, Горна 

Оряховица, Троян, с. Баните, Ружинци, с. Струмяни, 

Омуртаг, Вълчедръм, Габрово, Кресна, Ситово, Върби-

ца, Лясковец, Пещера, Калояново, Севлиево 

24 – 28 април - Пътуващ семинар „Реставрация, консервация 

и експониране на културно-историческото наследство като 

основа за обогатяване и разнообразяване на обредните дей-

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

щинската икономика – опитът на Гърция“, НСОРБ 

24 април - София, обучение за включваща заетост по проект 

"Ресурсен център за застъпничество за включваща заетост" 

на Фондация "Институт за социални услуги в общността" 

Национална кампания „Да създадем заедно България 

2020 г.“ в Две могили, Брацигово, Симеоновград, Гене-

рал Тошево, Грамада, Ябланица, Тутракан, Симитли, 

Стара Загора, Берковица, Завет, Дряново, Трявна 

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“ 

Пловдив, Кампания „Книги за смет“ 

Брюксел, Белгия, Българско хоро в Брюксел 

26 април – София, Панчарево, „Полумаратон Панчарево“ в 

подкрепа на деца с увреждания, организиран от фондация 

„Сийдър“ и спортен клуб „Бегач“ 

София, Кампания „Книги за смет“ 

27 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бъл-

гария 2020 г.“ в Русе, Пазарджик, Мъглиж, Минерални бани, 

Шабла, Бойница, Георги Дамяново, Велики Преслав, Цар Ка-

лоян, Раднево, Алфатар 

9 май – Плевен, Кампания „Книги за смет“ 

16 май – Бургас, Кампания „Книги за смет“ 

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

от Югоизточна Европа 

http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/20
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/20
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/20
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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) 

Национален дарителски фонд „13 века България“ обявява се-

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

Национален фонд „Култура“ – Програма „Дебюти“ (29 април 

2015 г.) 

Варненски младежки фестивал FunCity 2015 (30 април 2015 г.) 

Отворена покана за участие в конкурс „Капана – квартал на 

творческите индустрии” (30 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.) 

Мярка „Проекти за мобилност във висшето образование“, 

Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“ (18 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.) 

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 2015 г.) 
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