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НОВИНИ ОТ НАСО 

ТАЗИ СЕДМИЦА В ПЛОВДИВ 

 

 
 

  

 

28-30 април, Хотел „Империал“ 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 

Този форум е първо издание на модел, който си 
поставя за цел да даде трибуна и възможност за 
представяне на самите социални услуги и техните 
екипи. В духа на добрата традиция на извоювали-
те си висока оценка, популярност и полезност на-
ционални форуми на доставчиците на социални 
услуги, основна задача на събитието е да предста-
ви социалните услуги, техните екипи, ползватели и 
чрез добър опит да очертае основните посоки на 
тяхното бъдещо развитие. Форумът включва изло-
жение на социалните услуги чрез изложбена 
площ, видео или текстово представяне на добри 

практики, с цел обмен на опит и развитие.       Още 

Програма    Регистрация 

Срок за регистрация: 26 май 2015 г. 

Национален конкурс  

„Децата и бъдещето на България“ 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

има удоволствието да Ви съобщи, че от 24 април 2015 

г. стартира конкурс за детска рисунка на тема „Децата и 

бъдещето на България“. Каним всички малки и по-

големи творци да изпратят своята рисунка на тема 

„Децата и бъдещето на България“, като по желание 

могат да добавят кратко описание на идея как рисунка-

та изобразява виждането им за участието на децата в 

бъдещето на България, по пощата на адрес п. к. 1000 

гр. София, ул. „Сердика“ № 13, етаж 4. Допустимите 

формати са А4 и А3, с предпочитана от участника изоб-

разителна техника.                                       Вижте повече 

 

Каним всички приятели, членове и  

партньори на НАСО да се включат в  

популяризирането на инициативата и в привли-

чането на участници в конкурса.  
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http://naso.bg/13-news-naso-bg/1498-2015-04-20-20-08-45
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КАЛЕНДАР 

27 април - Световен ден на дизайна 

28 април - Световен ден по охрана на труда 

29 април - Международен ден на танца 

          Европейски ден на солидарност между поколения-

та 

1 май - Международен Ден на труда и на международна-

та работническа солидарност 

Празник на Конфедерацията на независимите 

синдикати 

Празник на градовете Първомай и Суворово, и на 

селата Дъбова Махала, Сливовик, Цонево 

Имен ден: Тамара 

2 май - Имен ден: Борис, Борислав, Борислава, Боряна 

Ден на свобода от Правителството 

3 май - Световен ден за свобода на пресата 
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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 

Подкрепената заетост влиза в националното законодателс-

тво 

На проведеното на 23 април 2015 г. поредно заседание на меж-

дуведомствената работна група, разработваща проект на закон 

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на зае-

тостта и чийто редовен член е Национален алианс за социална 

отговорност, бяха направени важни уточнения във връзка с 

предложенията на НАСО за въвеждане на подкрепена заетост. 

По искане на членовете на работната група, НАСО разработи и 

представи допълнителна обосновка за мястото на подкрепена-

та заетост, която включва финансови параметри за ползите и 

която доказва съвременните подходи, че на социалните разхо-

ди трябва да се гледа като социални инвестиции, които генери-

рат приходи и ползи за държавата и обществото. Вижте повече 

Семинар-обучение на тема „Толерантност и превенция на 

дискриминацията към хора с увреждания, бежанци и други 

уязвими групи“ в Пазарджик 

На 21 април 2015 г. в Пазарджик се проведе семинар-обучение 

на тема „Толерантност и превенция на дискриминацията към 

хора с увреждания, бежанци и други уязвими групи“. Обучение-

то се организира от представителството на Национален алианс 

за социална отговорност в Пазарджик – Фонд за превенция на 

престъпността – ИГА. В семинара участваха специалисти от 

социални услуги от Област Пазарджик, членове на НАСО и 

други заинтересовани лица. Приветствени думи при откриване-

то отправи г-жа Димитрия Церова, директор на дирекция 

„Социални дейности“ на Община Пазарджик.         Вижте повече 

Кръгла маса за подобряване качеството на живот в соци-

алните услуги 

На 23 април 2015 г. в София се проведе кръгла маса на тема 

„Как можем да подобрим качеството на живот в социалните 

услуги”. Дискусията беше организирана от Фондация "Сийдър" - 

член на Национален алианс за социална отговорност, и в об-

съжданията взе участие и представител на НАСО. В рамките 

на срещата Фондация "Сийдър" представи резултатите от нап-

равено проучване и сравнителен анализ на добрите практики 

за измерване на качеството на живот между социалните услуги 

в България и Исландия. Целта на Кръглата маса беше да се 

постави акцент върху важността от промяна на модела за 

измерване на качеството на социалните услугите в България 

и да се насърчи съвместната работа между експерти от неп-

равителствените организации и държавните институции при 

формулирането на политики и вземане на решения на мест-

но, регионално и национално ниво.                       Вижте повече 

http://naso.bg/component/icagenda/277-16-17-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/images/files/agendaASP_May.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_ASP_April.pdf
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1500-2015-04-24-08-25-27
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1499-2015-04-23-04-57-43
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1501-2015-04-25-07-23-20
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Увеличават се стандартите за социалните услуги за  

2016 г. 

Правителството прие стандарти за делегираните от държава-

та дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 

година. Те са съобразени с размерите па бюджетните взаи-

моотношения между централния бюджет и бюджетите на об-

щините според основните допускания за бюджетната прогно-

за за периода 2016-2018 г. и с прогнозните размери на мини-

малната работна заплата. Стандартите за делегираните от 

държавата дейности са завишени в съответствие с ръста в 

минималната работна заплата. Разчетени са необходимите 

средства за финансиране на общинските училища. Те са съ-

образени с увеличаването през 2015 г. на децата в детските 

градини и на учениците.                                         Вижте повече 

 

Дискутира се за втора комисия след ТЕЛК 

Нужни са реформи в ТЕЛК, които да гарантират, че парите 

отиват при най-нуждаещите се. Това заяви министърът на 

труда и социалната политика Ивайло Калфин пред bTV. Той 

призова да има втора комисия, която след медицинската екс-

пертиза да преценява какво могат да работят хората с увреж-

дания. Министърът коментира, че броят на пенсиите по инва-

лидност се повишава, когато се увеличава безработицата. 

Калфин допълни, че това ясно показва, че голяма част от 

хората ползват тези средства, не защото имат увреждания, а 

защото им са необходими допълнителни пари. Според него 

въвеждането на втора комисия няма да доведе до усложня-

ване на процеса, защото такава е практиката в цяла Европа. 

По думите на министъра тя ще даде възможност на хората с 

увреждания да не се затварят у дома и да разчитат на дър-

жавна помощ, а да бъдат пълноценна част от обществото.  

Вижте повече 

Министър Калфин настоява Европейската комисия да 

отчита националните особености при формулиране на 

препоръките за определяне на минималната работна зап-

лата 

„В последните години в България започнахме плавно увеличе-

ние на минималната работна заплата. Резултатът от това раз-

мразяване и повишаването на разликата между линията на 

бедността и минималното заплащане в страната, в един по-

дългосрочен план, ще внесе смисъл в работата, като такава и 

ще оттласне голям сегмент от обществото от порочната прак-

тика за живот на социални помощи“, подчерта по време на 

изказване в рамките на неформален съвет на министрите на 

труда и социалната политика от страните-членки на ЕС, бъл-

гарският министър Ивайло Калфин.                       Вижте повече 

България и Румъния ще се борят заедно срещу младежка-

та безработица 

За активна работа по общи проекти в сферата на труда се 

договориха на съвместна среща министърът на труда и соци-

алната политика Ивайло Калфин и министърът на труда, се-

мейството, социалната защита и възрастните хора на Румъния 

Рована Плумб. Министър Калфин беше гост на румънския си 

колега, по време на работна междуправителствена визита, 

която се състоя в гр. Крайова на 24 април 2015 г.  Срещата 

между двамата протече в подчертано приятелски дух, предвид 

дългогодишното познанство на Ивайло Калфин с Рована 

Плумб, датиращо от времето, когато той беше български евро-

депутат. По време на нея, двамата обсъдиха различни въз-

можности за междудържавно сътрудничество, като акцент в 

разговорите беше поставен върху взаимното участие в общите 

европейски пакети в сферата на труда.                 Вижте повече 

МТСП представи плана за стимулиране на раждаемостта 

при работещите родители 

Увеличаване на платения отпуск по майчинство за многодетни 

работещи родители и въвеждане на широк диапазон на гъвка-

вото работно време, предвиждат промени в Кодекса на труда, 

разработени по настояване на министър Ивайло Калфин. Про-

мените са свързани с политиката на министъра за насърчава-

не на работещите родители. „Промените насърчават раждане-

то на повече деца и подкрепят отговорното родителство. Чрез 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1983-2016-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1984-2015-04-24-18-33-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1967-2015-04-24-05-46-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1973-2015-04-24-17-36-55
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тях даваме възможност на хората да планират по-добре вре-

мето си, което ще се отрази особено добре на хора, които 

гледат малки деца или възрастни вкъщи. По този начин, член 

от семейството може да окаже повече внимание и грижи за 

децата или родителите си, в случай на нужда“, обобщи преи-

муществата на предстоящите промени в КТ министър Кал-

фин.                                                                          Вижте повече 

Въвеждат се еднодневни трудови договори 

Министърът на труда и социалната политика представи офи-

циално на 23 април 2015 г. в детайли предложението си за 

въвеждане на еднодневен трудов договор. Първоначално 

договорите ще бъдат прилагани в сезонната селскостопанска 

работа, като планът е при успех да бъдат използвани и в дру-

ги сектори с кампанийна заетост. „Договорът ще даде възмож-

ност работодателите да наемат по-гъвкаво работници и без-

работните да си увеличат дохода без да има опасност да си 

загубят социалните придобивки. За въвеждането на тези до-

говори ще се наложат промени в няколко закона. Планът 

предвижда работниците, които ще се възползват от тях да не 

загубят социалните помощи, ако получават такива. Нещо по-

вече – за ползвателите на тези договори ще бъде премахнато 

изискването за полагане на обществено полезен труд, което е 

задължително при получаване на социалните помощи.  

Вижте повече 

Ивайло Калфин e новият председател на Надзорния съ-

вет на НОИ 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин е новият председател на Надзорният съвет 

(НС) на Националния осигурителен институт (НОИ). Замест-

ник-председатели на НС стават изпълнителният секретар на 

КНСБ Ася Гонева и Стефан Василев от Асоциацията на ин-

дустриалния капитал. Новото ръководство бе избрано на за-

седание на НС на 23 април 2015 г. Председателството на НС 

на НОИ е с мандат една година и се предава на ротационен 

принцип между трите страни, участващи в него – изпълнител-

на власт, работодатели и синдикати.                    Вижте повече 

Социалните партньори ще обучат над 7000 безработни със 

средства от МТСП 

„Пълноценното партньорство между социалните партньори е 

от изключително значение за успешното провеждане на ефек-

тивна социална политика в полза на хората. През 2015 г. със 

средства на Министерството на труда и социалната политика 

в България, социалните ни партньори ще реализират дейности 

за обучение на над 7 000 безработни, като се очаква да бъде 

осигурена заетост на повече от 1 800 лица.“ Това обяви по 

време на неформалната среща на министрите на труда и со-

циалната политика от страните-членки на ЕС в Рига, вицепре-

миерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 

Калфин.                                                                     Вижте повече 

Облекчават се административните процедури при възста-

новяване на средства по европроекти 

Правителството прие промени в Методологията за определя-

не на финансови корекции във връзка с нарушения, установе-

ни при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и 

на договори по проекти, съфинансирани от структурните и 

Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство 

и фондовете от общата програма „Солидарност и управление 

на миграционните потоци“. С направените изменения се пре-

махват излишни административни процедури.     Вижте повече 

Предвижда се нов модел на подпомагане на пострадалите 

при бедствия 

Правителството одобри проект на закон за изменение и до-

пълнение на Закона за защита при бедствия. С него се въвеж-

да механизъм за подпомагане за тези лица, които със собстве-

ни финансови средства не могат да се погрижат за застрахо-

ването на собствеността си за последици от бедствия. Зако-

нопроектът предвижда след настъпване на неблагоприятно 

събитие, свързано с бедствие, държавата чрез своите органи 

– Междуведомствената комисия за възстановяване и подпома-

гане към Министерския съвет и Агенцията за социално подпо-

магане (АСП), да прецени доколко е настъпило увреждане или 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1970-2015-04-24-17-34-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1971-2015-04-24-17-35-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1972-e-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1966-7000-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1976-2015-04-24-18-12-54
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щета върху собствеността на лицето, което не може със собс-

твени средства да застрахова имота си.              Вижте повече 

Швейцария ще подкрепи въвеждането на дуална система 

на професионално обучение в България 

Правителството одобри промени в решението си от 2011 г., 

свързано с изпълнението на Българо-швейцарската програма 

за сътрудничество за намаляване на икономическите и соци-

алните неравенства в рамките на разширения Европейски 

съюз. По програмата е подготвен и ще бъде изпълнен проект 

„Швейцарска подкрепа за въвеждане на дуална система на 

професионално обучение в България”, който ще се изпълня-

ва и управлява като тематичен фонд с част от неразпределе-

ните средства. С днешното решение вицепремиерите Томис-

лав Дончев и Ивайло Калфин, както и министрите Тодор Та-

нев и Божидар Лукарски са определени за представители от 

българска страна, които да подпишат Споразумението за те-

матичен фонд по този проект.                               Вижте повече 

Промени в приоритетните поръчки за специализираните 

предприятия 

Министерският съвет одобри допълнение в решение от 2014 

г. за утвърждаване на Списък на произвежданите и доставяни 

стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните 

услуги, които се възлагат на специализираните предприятия 

или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за 

обществените поръчки. Допълнението предвижда при достав-

ките и услугите, включени в Списъка по чл. 30 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), да не се ползват 

предимствата на чл. 16г от ЗОП, когато процедурата е обяве-

на от централен орган за обществени поръчки и се отнася до 

сключване на рамкови споразумения.                  Вижте повече 

Въвежда се европейската регламентация за повторна 

употреба на информация в обществения сектор 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и до-

пълнение на Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ) и предлага на Народното събрание да го приеме. С 

основната част от законопроекта в националната нормативна 

уредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС, 

отнасяща се до повторната употреба на информацията в об-

ществения сектор, като по този начин се запълват съществу-

ващи към момента непълноти в ЗДОИ. Разширява се обхватът 

на приложение с включване на някои културни институции като 

библиотеки (в т. ч. университетски), музеи и архиви. Предвиж-

да се установяване на горна граница на таксата, която да се 

заплаща за повторното използване на информацията, като 

Министерският съвет следва да издаде методика, която до-

пълнително гарантира спазването на принципите при ценооб-

разуването.                                                               Вижте повече 

Средносрочната бюджетна прогноза предвижда запазва-

не на ниски данъци за бизнеса и гражданите 

Министерският съвет одобри средносрочната бюджетна прог-

ноза за периода 2016-2018 година. Решението на правителс-

твото определя средносрочните цели на фискалната и бю-

джетната политика, обвързани със заложените в Закона за 

публичните финанси фискални правила, ограничения и ос-

новни принципи за управление на публичните финанси. С 

решението се определят и таваните на разходите по отделни 

първостепенни разпоредители с бюджет и на бюджетните 

взаимоотношения за следващите три години. Осигурява се 

предсказуема средносрочна бюджетна рамка, която да спо-

могне за създаването на предвидима среда, улесняваща ге-

нерирането на устойчив икономически растеж.  Вижте повече 

Над 63,7 млн. лева са отпуснати по ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси“ за мерки по деинституционализацията 

Над 63,7 млн. лева са отпуснати по ОП „Развитие на човеш-

ките ресурси“ (ОП РЧР) 2007-2013 г. за всички мерки по из-

веждането на децата от институциите“. Това каза вицепреми-

ерът и министър на труда и социалната политика Ивайло 

Калфин на кръгла маса за добрите примери за деинституцио-
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Министър Калфин: Усилията ни са насочени към предос-

тавяне на социални услуги за предотвратяване изоставя-

нето на деца 

„Усилията на държавата са насочени към предоставяне на 

социални услуги за предотвратяване изоставянето на деца. 

Създаваме условия за подкрепа на семействата в риск както в 

специални центрове, така и у дома“. Това съобщи вицепреми-

ерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Кал-

фин при разкриването на две нови социални услуги в град 

Габрово на 23 април 2015 г. Заедно с вицепремиера Томислав 

Дончев, заместник-министъра на здравеопазването Адам Пер-

сенски и Кирил Киряков от ГД „Заетост, социални въпроси и 

приобщаване“ на ЕК, той се запозна със здравно-социалните 

услуги в подкрепа на семейството и превенцията на риска от 

изоставяне на деца в Дома за медико-социални грижи за деца 

(ДМСГД) и Центъра за настаняване на деца и младежи с ув-

реждания от семеен тип в града.                           Вижте повече 

Над 200 потребители са ползвали услугите на новооткри-

тия КСЗУ за деца „Света Параскева“ в София 

Над 200 потребители са ползвали услугите на новооткрития 

Комплекс за социално-здравни услуги за деца „Света Парас-

кева“ в София през първото тримесечие на 2015 г. Това стана 

ясно на 21 април 2015 г. на откриващото събитие на социал-

ната услуга. В него участваха заместник-министърът на труда 

и социалната политика Зорница Русинова, представители на 

Министерство на здравеопазването, Столична община и Фон-

дация „За Нашите Деца“. „Знаем колко е трудна и отговорна 

задачата, с която сте се заели. Знаем колко е сложна, защото 

тя засяга множество институции и интереси и когато работим 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

нализация, организирана от МТСП в град Габрово. Във фору-

ма се включиха вицепремиерът Томислав Дончев, заместник-

министърът на здравеопазването Адам Персенски и Кирил 

Киряков от ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на 

ЕК.  „Изминалият програмен период на ОП РЧР 2007-2013 г. 

беше важен за старта на деинституционализацията и конкрет-

ните резултати са налице. Правителството има волята да про-

дължи процеса, за да могат децата и техните родители да 

получат възможно най-добрите грижи и подкрепа“, допълни 

министърът.                                                              Вижте повече 

Швейцария е най-щастливата страна в света, България е 

134-та 

България е на 134-то място в световната класация за щастие-

то, оценяваща 158 страни по света. Швейцария оглавява тре-

тия годишен световен индекс на щастието, изготвян от Мрежа-

та за решения за устойчиво развитие (SDSN), която е инициа-

тива на ООН. След Швейцария се нареждат Исландия, Да-

ния , Норвегия и Канада. Така страната, известна със своите 

шоколади, часовници, банки и чиста природа, изпреварва Да-

ния, която бе първа в миналогодишната класация. Непосредс-

твено преди България са Камерун (133-о място), Шри Ланка 

(132-ро място) и Малави (131-во място), а след нея - Египет 

(135-о място), Йемен (136-о място) и Ангола (137-мо място), 

се посочва в доклада, публикуван на сайта на организацията.  

Вижте повече 

Висшистите лесно си намират работа, но връзката между 

университетите и бизнеса е все още скъсана 

Висшето образование значително увеличава шансовете за 

намиране на работа, но изборът на кандидат-студентите неви-

наги съответства на нуждите на пазара. Този извод беше от-

ново доказан от най-новото издание на рейтинговата система 

на висшите училища в България, разработена от "Отворено 

общество", агенция МБМД и "Сирма груп". Данните показаха, 

че делът на регистрираните безработни сред висшистите е 

под 4% (около три пъти по-ниско от средната за страната), но 

половината от завършилите работят на позиция, за която не 

се изисква висше образование. Тази тенденция остава почти 

непроменена през годините и е резултат от нарушената връз-

ка между висшето образование и пазара на труда.  

Вижте повече 
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с човешки живот, рисковете, които поемаме, са изключително 

тежки. Изцяло можете да разчитате на екипа Министерството 

на труда и социалната политика“, каза заместник-министър 

Русинова.                                                                Вижте повече 

Започва подготовка на 5-годишна Национална програма 

за защита на децата от насилие 

Да бъде разработена и внесена за одобрение в МС 5-

годишна Национална програма за защита на децата от наси-

лие за периода 2016 – 2020 г., реши на 29-тото си редовно 

заседание Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ 

към Държавната агенция за закрила на детето. Заседанието 

бе ръководено от г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД и 

на НСЗД. Националният съвет за закрила на детето прие 

отчета за изпълнението на Националния план за превенция 

на насилието над деца 2012 – 2014 г. Направен бе преглед 

на мерките и действията, които държавата предприема за 

закрила на децата от всички форми на насилие, както и на 

всички други форми за предотвратяване и разкриване, док-

ладване, разследване и проследяване на случаите на малт-

ретиране на деца. Представен бе мониторинг на изпълнение-

то на Координационния механизъм за насилие. Вижте повече 

В Луковит отчетоха работата по проект "У дома - най-

доброто за децата" 

"Най-важно е да се осигури устойчивост и сигурност за деца-

та, да знаят, че това е тяхната стая, техният дом, тяхното 

място", заяви Цветенка Хаджиева, зам. кмет на Община Лу-

ковит и ръководител на проект „У дома - най-доброто за де-

цата". На заключителната пресконференция по проекта тя 

обясни, че тревогите както на Общината, така и на персона-

ла, работещ в центровете са свързани с бъдещата издръжка 

на дейностите, които до края на април 2015 г. са финансира-

ни по проекта, след което издръжката трябва да бъде осигу-

рена със средства от държавния бюджет.           Вижте повече 

До два месеца Стара Загора извежда децата от социални-

те домове в къщички от семеен тип 

Общо 34 са до момента децата, настанени в специализирани 

места за отглеждане, т.н. Центрове за настаняване от семеен 

тип, от началото на кампанията за тяхната деинституционали-

зация в община Стара Загора. Бяха изведени и последните 

възпитаници на Дома за деца с умствена изостаналост в с. 

Сладък кладенец, община Стара Загора. Парти с балони и 

музика ги посрещна в новото жилище, чийто стандарт надх-

върля този на много български семейства. Изведени са още 

деца и от други два дома - ДДУИ в с. Петрово и Дома за ме-

дико-социални грижи в Стара Загора. Те са настанени в три 

от общо 7-те ЦНСТ, които общинската администрация на кме-

та Живко Тодоров построи в изпълнение на кампанията.  

Вижте повече 

Разград закрива „Дом майка и дете" 

Община Разград планира да закрие Дома за медико социални 

грижи за деца в града. Постоянната комисия по социална по-

литика към местния парламент днес даде съгласието си бив-

шият дом „Майка и дете", в който сега се отглеждат само два-

ма малчугани, да бъде затворен. Питомците на сиропитали-

щето ще бъдат пренасочени към дневния център за деца с 

увреждания, в чийто капацитет за 40 деца е предвидено да 

има и осемчленна секция „Майка и бебе", съобщиха от кметс-

твото. Местната администрация ще изпрати до здравното 

министерство искане за закриване на дома и пренасочване на 

средствата за издръжката на децата към социалния център, 

веднага след като общинският съвет гласува решението на 

предстоящата си сесия идната седмица.             Вижте повече 

Общностен център за деца и семейства отвори врати в 

Тунджа 

Три нови обекта бяха открити в Община „Тунджа“ в навечери-

ето на нейния празник – 22 април. В село Кабиле отвори вра-

ти Общностен център за деца и семейства. Кметът на общи-

ната Георги Георгиев преряза лентата и припомни етапи от 

създаването на Центъра. Вече е факт специализирано обо-

рудване и обзавеждане на Центъра за ранна интервенция на 

уврежданията, както и автобус за лица с увреждания. Назна-

чени са и специалисти – социален работник, психолог и др. 
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КУЛТУРА 

Кметът на Варна се включи в Маратона на четящите хора 

с приказка на Валери Петров 

Част от „Пет приказки“ на Валери Петров прочете кметът 

Иван Портних по време на Маратона на четящите хора, който 

стартира днес във фоайето на Регионалната библиотека 

„Пенчо Славейков“. Проявата се провежда традиционно по 

повод на Международния ден на книгата и авторското право. 

„Вчера големият поет, писател и преводач Валери Петров, 

който бе и почетен гражданин на Варна, щеше да навърши 

95 г. Затова днес с удоволствие ще прочета част от една от 

най-популярните му книжки за деца – „Пет приказки“, каза 

кметът. Името на единствената по рода си награда за най-

добра детска книга „Бисерче вълшебно“, идва от приказката 

„Пук“, част от същата книжка.                                Вижте повече 

„Убеден съм, че предоставянето на интегрирани услуги както 

за детето, така и за неговото семейство, е сред най-

успешните подходи за подкрепа в общността и си струва вся-

ко наше усилие да направим живота им по-добър“, акцентира 

кметът Георгиев в заключение. Водосвет за освещаване на 

Общностният център отслужи Отец Георги.        Вижте повече 

Откриха Детска и младежка зона в Сливен 

С церемония на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) беше отк-

рита първата по рода си Детска и младежка зона в Сливен. 

Тя е филиал на Център за работа с деца на улицата. Дей-

ността на новата услуга ще бъде насочена основно към деца 

в конфликт със закона и уязвими деца, както и деца в риск. В 

рамките на иновативен и комплексен подход ще им бъде пре-

доставяна интензивна психо-социална помощ, разнообразни 

образователни дейности, както и подкрепа за развитието на 

социални и житейски умения. „Една от сферите, в които рабо-

тим най-усилено в момента, е детското правосъдие. Става 

въпрос не просто за правата на децата, а за общочовешки 

ценности, които ни правят по-силни като родители, професи-

оналисти и общество.                                             Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Хора с увреждания могат да кандидатстват за стаж в Ев-

ропейския парламент 

Хора с увреждания от цяла България могат да кандидатстват 

за платен стаж в Европейския парламент (ЕП). Инициативата 

е насочена както към висшисти, завършили университет или 

приравнена инстититуция, така и към граждани с по-ниска 

образователна степен. Стажовете, които се провеждат в 

Брюксел и Люксембург, са с продължителност от 5 месеца, 

като месечното възнаграждение възлиза на 1130.56 евро. 

Основната цел на програмата е да даде на голям брой хора 

с увреждания полезен професионален опит и възможност да 

се запознаят с дейността на ЕП. Изискванията към кандида-

тите са да имат навършени 18 години към началната дата на 

стажа и да бъдат граждани на държава членка на Европейс-

кия съюз (ЕС).                                                        Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

По-малко корпоративни и повече социални и отговорни 

Корпоративната социална отговорност (КСО) вече е задъл-

жителна част от профила на все повече организации. На 

теория включването в социални инициативи изглежда много 

просто – правим нещо, което ще помогне на някого, а освен 

това ще създаде добър имидж на компанията и ще мотиви-

ра хората вътре в нея. Само че въпросът е: дали наистина 

сме помогнали и на кого? Инициативи от типа "Коледа е, 

нека купим подаръци и да потърсим подходяща организа-

ция, на която да ги дарим" не са полезни за никого. И обик-

новено се получава така, че единственият ефект е новина 

на сайта на компанията или публикация в социалните ме-

дии.                                                                        Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1996-2015-04-25-07-16-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1986-2015-04-24-18-46-05
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1974-2015-04-24-17-45-51
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1985-2015-04-24-18-35-00
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1988-2015-04-24-19-03-56
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ИНТЕРВЮ 

Росица Димитрова: По-голяма автономност, гъвка-

вост и възможности за динамика в предоставянето 

на социални услуги на ниво община 

Росица Димитрова е заместник-председател на п.к. по труд 

и социална политика на Национално сдружение на общините 

в Р България и директор на дирекция "Социални дейности и 

здравеопазване" на Община Велико Търново. В специално 

интервю за Nasoki.bg преди Десетия национален форум на 

доставчиците на социални услуги от 28 до 30 април 2015 г. 

г-жа Димитрова представя работата на Община Велико 

Търново за развитие на сектора на социалните услуги, как-

во е постигнато през изминалите десет години и какво 

предстои в краткосрочен план. Изключително интересни са 

и идентифицираните предизвикателства пред местните 

власти като доставчици на социални услуги. 

Янка Такева, СБУ: Детските надбавки за деца в риск 

трябва да отиват в училищата, а не в семействата 

Янка Такева е родена на 30 септември 1947 година в село 

Ковачевци, България. Завършва Педагогическия факултет 

на Софийския университет в Благоевград. През 2000 година 

завършва магистърска степен по „Управление на човешки-

те ресурси“ в Пловдивския университет. Работила е като 

учител (1974-1980), директор на дом за сираци в софийския 

квартал Драгалевци (1980-1987) и главен специалист на 

управление „Просвета“ в община Красна поляна в София 

(1980-1987). От 1990 година е зам.-председател, а от 1994 

година насам е председател на Синдиката на българските 

учители. 

От 4 май в „Лудогорец“ ще тренират всички желаещи 

деца 

ПФК „Лудогорец” и Детско-юношеската академия на Клуба 

продължават дългосрочната си програма за социална отго-

ворност с новия си проект „Футбол за всички” – съобщават от 

пресцентъра на клуба. Повод за тази кампания е огромният 

интерес към школата на Клуба и постоянно нарастващият 

брой на желаещи деца да облекат фланелката на любимия 

си отбор. Към момента състезателните групи на ДЮШ на 

Лудогорец се попълват с кастинги и селекция, но поради ог-

раничените места много деца от Лудогорието остават без 

възможност да тренират любимия си спорт организирано.  

Вижте повече 

„Звездите на МЕТРО“ ще донесат 10 000 лева за социал-

но ангажиран проект в подкрепа на малките общности 

Ако си независим предприемач или собственик на малък или 

среден бизнес в България и развиваш социално отговорни 

проекти в подкрепа на общността, то твоята компания може 

да бъде една от „Звездите на МЕТРО 2015“. Веригата за тър-

говия на едро МЕТРО Кеш енд Кери България търси да отли-

чи „звездите“ на малкия и среден бизнес, за да връчи една 

голяма награда на стойност 10 000 лева и десет допълнител-

ни финансови награди. Много предприемачи и фирми орга-

низират локални социални инициативи, но, за разлика от 

големите компании, рядко получават признанието на общест-

вото. Независимите предприемачи често подкрепят общест-

вени прояви, подпомагат местни църкви и домове за деца в 

неравностойно положение или със собствени средства изг-

раждат цели градини и паркове.                          Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1998-2015-04-26-20-27-05
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1998-2015-04-26-20-27-05
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/1998-2015-04-26-20-27-05
http://nasoki.bg/bg/15-interview/1997-2015-04-25-08-44-44
http://nasoki.bg/bg/15-interview/1997-2015-04-25-08-44-44
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1993-4
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1994-10-000
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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.  

25 май - Стара Загора, Конференция „Усъвършенстване 

на социалните услуги в общността по ранна интервенция 

при деца с ментални проблеми“ 

 Конференцията се организира от Гражданско сдружение 

"Алтернатива 55", представителство на НАСО за Стара 

Загора, в рамките на проект със същото име, реализиран с 

финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 

„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество". 

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
http://naso.bg/component/icagenda/233-7-9-05-2015-easpd?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/278-13-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/278-13-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/279-14-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1503-25-05-2015
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1503-25-05-2015
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1503-25-05-2015
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Борислава Гицова, Координатор на НАСО, която на  

2 май празнува имен ден. 

 

ПРЕДСТОЯЩО 

27 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

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

Шабла, Бяла, Антон, Бойница, Георги Дамяново, Рила, Кри-

чим, Копривщица, Велики Преслав, Цар Калоян, Лесичово, 

Раднево, Алфатар, Пирдоп 

София, Информационен център на представителството 

на ЕК, Регионален семинар на Европейската мрежа за 

иновации на работното място, организиран от фонда-

ция “Приложни изследвания и комуникации” 

28 - 29 април - с. Баня, Банско, Семинар „Насоки за подготов-

ка и управление на проекти през програмен период 2014-2020 

г. Актуална информация, научени уроци, споделяне на опит и 

добри практики“ 

28 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“  в Белово, Стамболово, Балчик, Етрополе, Сви-

щов, Брегово, Угърчин, Дупница, Благоевград, Медковец, Бе-

лослав, Правец, Септември, Карлово, Гълъбово, Ботенград, 

Кюстендил 

София, БТА, Пресконференция "Потенциалните ефекти 

от ТПТИ за България" 

29 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бълга-

рия 2020 г.“  във Велинград, Братя Даскалови, Дулово, Маджа-

рово, Каварна, Самоков, Стражица, Макреш, Ловеч, Антоново, 

Чипровци, Стамболийски, Вълчи дол, Ихтиман, Смядово, Ра-

китово, Велико Търново, Разград 

Монтана, Публични дебати за въпросите по дискрими-

нацията 

30 април - Национална кампания „Да създадем заедно Бъл-

гария 2020 г.“  в Стрелча, Силистра, Ивайловград, Димово, 

Казанлък, Търговище, Якимово, с. Самуил, Суворово, Шумен, 

Панагюрище 

София, Информационен център на представителство-

то на ЕК, Конференция „ Предизвикателства и възмож-

ности за развитие през нов програмен период 2014-

2020“ 

30 април - 3 май - Велико Търново, Национален дебатьорски 

форум 2015 г. 

1 - 30 май - Трета кампания „До работа с колело” 

4 май - Дългопол, Информационна среща на тема 

„Възможности за финансиране през 2015 г. по новите опера-

тивни програми“ 

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/2015/04/27
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/27
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/27
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/27
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/27
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/info_centre/calendar/24042015-thisweek_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/info_centre/calendar/24042015-thisweek_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/info_centre/calendar/24042015-thisweek_bg.htm
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/28
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/28
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/28
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/28
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/28
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http://bit.ly/1Duz4ty
http://bit.ly/1Duz4ty
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/29
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/29
http://bit.ly/1yZGfx5
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/30
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/04/30
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/info_centre/calendar/24042015-thisweek_bg.htm
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https://docs.google.com/forms/d/17OeAXWdD-9OaXhEB3gSCqPDQgbWX-cekidEdT726L2o/viewform
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/04
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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 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 репро-

дуктивно 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.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1GtiiAE
http://bit.ly/1JsDqFH
http://bit.ly/1DMRvix
http://bit.ly/1DMRvix
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http://bit.ly/1zZnyDH
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http://bit.ly/19GKL8L
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http://bit.ly/1FOCGdK
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http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/1Iw9tHd
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