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КАЛЕНДАР 
 

25 април - Начало на Страстната седмица 

26 април - Световен ден на авторското право 

27 април - Световен ден на дизайна 

28 април - Световен ден по охрана на труда 

29 април - Международен ден на танца  

Ден за почитане загиналите при трудови злопо-

луки 

1 май - Великден - Възкресение Христово 

Международен Ден на труда и на международ-

ната работническа солидарност 

Празник на Конфедерацията на независимите 

синдикати 

Празник на градовете Първомай и Суворово, и 

на селата Първомай, Дъбова Махала, Сливовик, 

Цонево 

ОТВОРЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА  
УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ОБЩИНА ВАРНА  

имат удоволствието да Ви поканят на  

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ  

„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,  

ЗАЕТОСТ И РАЗВИТИЕ“ 

8-10 ЮНИ 2016 г., Варна, к.к. Златни пясъци 

Програмата на форума включва три дни с много възмож-

ности за национални и европейски партньорства, обмен 

на добри практики, дискусии и формиране на препоръки по 

европейски и национални политики, възможности за пос-

тавяне на въпроси, получаване на отговори и много дру-

ги. В рамките на програмата са включени няколко диску-

сионна панела, между които за първи път е включена из-

несена приемна на Министерството на труда и социална-

та политика с участието на вицепремиера и министър 

на труда и социалната политика Ивайло Калфин, замест-

ник-министри и директори на изпълнителни агенции към 

МТСП. За първи път и като водещ фокус на програмата 

на Форума е включена темата за заетост на хората с 

увреждания на отворения пазар на труда като нов мо-

мент в развитието на дейностите в тази област в Бъл-

гария. Включени са и традиционно предизвикващи инте-

рес теми като изнесена приемна „Социални услуги“ с 

Агенцията за социално подпомагане, възможностите на 

ОП „РЧР“ за подкрепа развитието на заетост, социални 

услуги и социално включване, европейско и национално 

партньорство, работа по Европейски семестър.  

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 20 МАЙ 2016 г. 

Вижте: Програма (проект) и повече информация 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

За допълнителна информация: forum@naso.bg 

Организационни въпроси:  Зоя Чалъкова – 0887/066 483; 
Жана Михова – 0882/122 666; Диана Язаджиева – 0882/122 660  

Финансови въпроси: Пламена Господинова  - 0882 122 730  

НАСО    

Nasoki.bg 

http://naso.bg/images/files/ProgramaVarna2016.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/2017-8-10-06-2016
http://goo.gl/forms/gVNudZzN02
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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НОВИНИ ОТ НАСО И EASPD 

Участие на НАСО в международна конференция на EA-

SPD в Молдова 

Представители на Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО) и организации-членове на НАСО участваха на 

21 и 22 април в Кишинев, Молдова в международна конфе-

ренция на тема „Да растем заедно: от регионални инициати-

ви към национални стратегии в ранната детска интервен-

ция“. Конференцията беше организирана от Европейската 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD), в партньорство с Алианс на организациите за хора 

с увреждания от Молдова (AOPD), EurlyAid, Zero Project, авс-

трийското Федерално министерство на труда, социалните 

политики и защита на потребителите, Unicef Молдова, SOIR 

Молдова и Inclusion Europe. Във форума участваха над 200 

делегати, които споделиха своите възгледи относно услугите 

за ранна детска интервенция в Европа. 

Проектът „Disability Leaders of Tomorrow“ с участието на 

НАСО стартира хъб за е-обучение 

Хъбът за електронно обучение на проекта „Disability Leaders 

of Tomorrow“ (D-LoT) отвори врати и можете да бъде открит 

на адрес http://dlot.eu/! Електронният портал на D-LoT е инте-

рактивна среда за споделяне на информация за участниците 

в проекта: 15 ментора и 15 обучаващи се от 15 държави. От 

страна на България по проекта участват специалисти от На-

ционален алианс за социална отговорност (НАСО) и Агенция 

за социално развитие „Вижън“, като НАСО има намерение за 

доразвие тези дейности и след приключване на проекта за 

по-широк кръг от специалисти в България. В бъдеще елект-

ронният портал на D-Lot ще бъде разработен като портал за 

електронно обучение на EASPD и ще продължи да предоста-

вя онлайн обучение и материали и ресурси за сектора на 

услугите за хора с увреждания. 

Участие на НАСО в заседание на Борда на EASPD 

На 20 април 2016 г. в Кишинев, Молдова г-н Георги Георгиев, 

председател на Национален алианс за социална отговор-

ност, участва в качеството си на редовен член в заседание 

на Борда на EASPD. Бяха разгледани широк кръг от въпроси, 

отнасящи до организационни и финансови теми от работата 

на EASPD. Обсъдени бяха и приети отчетни доклади за 2015 

г. Членовете на Борда разгледаха и редица документи, рег-

ламентиращи и изразяващи работата на EASPD в Европа по 

теми като образование за хората с увреждания, интервенция 

в ранна детска възраст, условията за работата на здравни и 

социални работници в сектора на социалните услуги. 

Работна среща на членовете на НАСО от Югоизточна 

България 

На 21 април 2016 г. в Комплекс за социални услуги за деца и 

възрастни, град Ямбол се проведе работна среща на члено-

вете на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

от Югоизточна България. Срещата беше част от двудневната 

програма на Националната инициатива „Заедно можем пове-

че“, която се реализира за шеста поредна година, като през 

последните три години се организира с подкрепата на НАСО. 

Фокусът на работната среща беше темата за нормативните 

промени и нови предизвикателства в сферата на социалната 

подкрепа, като в дискусията се включиха освен членове на 

НАСО от областите Сливен, Ямбол, Бургас, и представители 

на други организации на хора с увреждания и кандидати за 

членове на Алианса. 

Работна среща „Работна документация, процедури и пра-

вила при администриране и ръководене на социалните 

услуги“ 

На 21 април 2016 г. в град Ямбол представителството на На-

ционален алианс за социална отговорност – Комплекс за со-

циални услуги за деца и възрастни, организира работна сре-

ща на тема „Работна документация, процедури и правила при 

администриране и ръководене на социалните услуги“. Среща-

та беше част от двудневната програма на цикъла „Заедно 

можем повече”, които и през 2016 г. продължават да бъдат 

обединени под мотото „Споделянето на добри практики – път 

към повишаване качеството на социалните услуги” и се орга-

низират с подкрепата на НАСО. Модератори на срещата бяха 

Атанаска Бонева, представител на НАСО за Област Ямбол, 

Петя Маркова, Национален информационен център на НАСО 

и Силвия Димова, управител на Дневен център за деца с ув-

реждания към КСУДВ-Ямбол. 

„Заедно можем повече“ за скритото насилие в семейст-

вото 

На 21 и 22 април 2016 г. за шеста поредна година в Комплекс 

за социални услуги за деца и възрастни – град Ямбол се про-

ведоха серия от работни срещи от цикъла „Заедно можем 

повече“. За трета поредна година тези срещи се организират 

с подкрепата на Национален алианс за социална отговор-

ност. Работната програма през първия ден включваше среща 

на членовете на НАСО от Югоизточна България и дискусия 

по „Работна документация, процедури и правила при адми-

нистриране и ръководене на социалните услуги“, докато през 

втория ден водещата тема беше „Скритото насилие в семейс-

http://naso.bg/13-news-naso-bg/2011-easpd-12
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2011-easpd-12
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2013-disability-leaders-of-tomorrow
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2013-disability-leaders-of-tomorrow
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2012-easpd-13
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2008-2016-04-24-08-18-57
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2008-2016-04-24-08-18-57
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2009-2016-04-24-09-15-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2009-2016-04-24-09-15-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2009-2016-04-24-09-15-55
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2010-2016-04-24-09-47-57
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2010-2016-04-24-09-47-57
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твото”. Г-жа Весела Банова, психолог, психоаналитик, член 

на БОЛП (Българско общество за Лаканианска психоанали-

за), NLS (Ново лаканианско училище) и сдружение „Дете и 

пространство” беше гост-лектор. 

Международна конференция на Фонд "ИГА" 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) участ-

ва на двудневна конференция на 21 и 22 април 2016 г. в 

хотел “Holiday Inn” София, организирана от Фонд за превен-

ция на престъпността – ИГА, представителство на НАСО за 

Област Пазарджик. Темата на конференцията на 21 април 

беше „10 години пробация в България – развитие и предиз-

викателства“, в рамките на която бяха представени резулта-

тите от проект „Независим мониторинг върху законодателно-

то и институционално развитие на пробацията в България“. 

Целта на проекта е да насърчи включването на НПО в про-

цесите на формулиране на политики и вземане на решения, 

съвместно с институциите на местно, регионално и нацио-

нално ниво - в частност, имащи отношение към функциони-

рането на пробационната система.  

Членове на НАСО участваха в конференция по социално 

предприемачество 

На 15 и 16 април 2016 г. в Нов български университет - Со-

фия се проведе конференция на тема "Социално предприе-

мачество - добри практики и образователни перспективи", 

организирана от департамент "Философия и социология", 

магистърска програма "Социално предприемачество" с подк-

репата на Централен фонд за стратегическо развитие към 

настоятелството на НБУ и Фонд "Учебни програми" към Ма-

гистърски фактултет. В двудневната публична конференция 

в академична среда се срещнаха студенти, преподаватели и 

представители от сферата на социалния бизнес. Водещи 

презентации по темата направиха членове на Национален 

алианс за социална отговорност. 

Заседание на Националния съвет за интеграция на хора-

та с увреждания 

На 21 април 2016 г. в Министерство на труда и социалната 

политика (MТСП) се състоя заседание на Националния съ-

вет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), в което 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) участ-

ва в качеството си на редовен член. Заседанието беше отк-

рито от г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и 

социалната политика, която представи дневния ред, включ-

ващ обсъждане на проект на Закон за физическите лица и 

мерките за подкрепа. На заседанието участваха също г-жа 

Вергиния Мичева, заместник-министър на правосъдието, 

експерти от МТСП и други държавни органи, представители 

на националните организации на и за хора с увреждания. 

Заместник-министър Лазаров представи проекта на Закона 

за физическите лица и мерките за подкрепа. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Правителството прие стандарти за делегира-

ните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2017 г. 

 Вицепремиерът Калфин модерира социален 

панел на Съвета на ЕС 

 Правителството одобри средносрочната бю-

джетна прогноза за 2017-2019 г. 

 България ще се присъедини към инициатива-

та за двустранно партньорство с ЕК в област-

та на държавните помощи 

 Приета е работната програма за 2016 г. на Ко-

муникационната стратегия на България за ЕС 

 МС одобри разширяване на участието на Бъл-

гария в работни органи на ОИСР 

 Над 310 работодатели на трудовите борси 

през първата половина на април 

 71 деца ще получат персонални пенсии 

 От 1 юни отпадат квотите за българи, работе-

щи в Швейцария 

 Инициативата за отворени данни – акцент в 

работата на САР през 2015 г. 

 Приета е пътна карта за изпълнение на актуа-

лизираната стратегия за съдебна реформа 

 София спечели битката за най-добър град за 

живеене 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Пенсионната вноска ще расте с по 1 пункт през 

2017 и 2018 г. 

 Четирима от всеки пет безработни са отчаяни 

 България 2070: 5 млн. души 

 Драстичен спад при еднократното подпомагане 

на майки студентки установи анализ на АСП 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/2006-2016-04-24-06-29-21
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2003-2016-04-24-05-12-13
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2003-2016-04-24-05-12-13
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2002-2016-04-23-10-58-50
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2002-2016-04-23-10-58-50
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4016-2017-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4016-2017-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4016-2017-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4019-2016-04-22-09-59-26
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4019-2016-04-22-09-59-26
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4015-2017-2019
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4015-2017-2019
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4013-2016-04-22-08-17-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4013-2016-04-22-08-17-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4013-2016-04-22-08-17-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4009-2016-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4009-2016-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4014-2016-04-22-08-20-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4014-2016-04-22-08-20-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4018-310
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4018-310
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4010-71
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4021-1-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4021-1-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4008-2015-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4008-2015-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4007-2016-04-22-08-03-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4007-2016-04-22-08-03-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4036-2016-04-23-08-14-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4036-2016-04-23-08-14-45
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4038-1-2017-2018
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4038-1-2017-2018
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4037-2016-04-23-08-40-27
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4035-2070-5
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4017-2016-04-22-09-04-23
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4017-2016-04-22-09-04-23
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 Реформата в ТЕЛК е ключът към решение на 

голяма част от исканията на майките на деца с 

увреждания  

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И УСЛУГИ 

 Община Варна търси доставчик на Център за 

ранна интервенция за предотвратяване изос-

тавянето на деца с увреждания 

 Социалните работници във Варна ще вземат 6 

заплати при пенсиониране 

 Великденски благотворителен базар на ЦНСТ-

Пловдив 

 Хепънинг в парка зарадва потребители на со-

циални услуги във Велико Търново 

 „Гласът на децата” в Казанлък представи пос-

тигнатите резултати 

 ЦОП-Кюстендил търси логопед и медицинска 

сестра 

 Близо 15 хил. лв. събра дарителска кампания 

за нуждите на дневен център в Сливен 

 Шест нови социални услуги в Разград 

 Доброволци организират боядисване на яйца 

в социални домове с деца без родители 

 Ден на отворените врати в ЦНСТ-Разград 

 Над 8000 лева са събрани от благотворителни 

инициативи за помощното училище в Стара 

Загора 

 Фондация „Сийдър” представи система за 

вътрешен мониторинг за изследване и пови-

шаване на качеството в социалните услуги 

 Американски специалисти гостуват в ЦНСТ-

Добрич 

 Център за почасови услуги за хора с уврежда-

ния отвори в Търговище 

КУЛТУРА 

 Отпускат се 300 000 лв. за развитие на прог-

рамата „Глобални библиотеки – България“ 

 Диференцират се някои стандарти за финан-

сиране на държавните културни институти в 

сценичните изкуства 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 "Великден за всеки" събра 260 000 лв. 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на стандарти за делегираните от дър-

жавата дейности с натурални и стойностни пока-

затели през 2017 г. 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за професионалното образование и обу-

чение 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Кодекса за социално осигуряване 

 Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилага-

не на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяри-

зиране на стратегия за Водено от общностите 

местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общнос-

тите местно развитие“, ПРСР 

 Проект на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на под-

мярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" 

на мярка 19 „Водено от общностите местно раз-

витие“ от ПРСР 

 Проект на Наредба за ИД на Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно разви-

тие“ от ПРСР 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

 Проект на Закон за физическото възпитание и 

спорта 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4020-2016-04-22-10-01-08
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4020-2016-04-22-10-01-08
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4020-2016-04-22-10-01-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4040-2016-04-23-09-13-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4040-2016-04-23-09-13-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4040-2016-04-23-09-13-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4039-6-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4039-6-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4033-2016-04-23-07-39-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4033-2016-04-23-07-39-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4032-2016-04-23-07-12-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4032-2016-04-23-07-12-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4031-2016-04-23-07-08-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4031-2016-04-23-07-08-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4030-2016-04-23-07-06-13
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4030-2016-04-23-07-06-13
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4029-15-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4029-15-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4028-2016-04-23-06-56-05
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4027-2016-04-23-06-53-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4027-2016-04-23-06-53-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4026-2016-04-23-06-52-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4025-8000
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4025-8000
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4025-8000
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4024-2016-04-23-06-36-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4024-2016-04-23-06-36-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4024-2016-04-23-06-36-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4023-2016-04-23-06-34-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4023-2016-04-23-06-34-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4022-2016-04-23-06-32-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4022-2016-04-23-06-32-41
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4011-300-000
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4011-300-000
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4012-2016-04-22-08-13-37
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4012-2016-04-22-08-13-37
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4012-2016-04-22-08-13-37
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4034-260-000
http://www.minfin.bg/bg/page/996?id=65
http://www.minfin.bg/bg/page/996?id=65
http://www.minfin.bg/bg/page/996?id=65
http://www.minfin.bg/bg/page/996?id=65
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2084
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2084
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2084
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2083
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2083
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2079
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2079
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2079
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2079
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2079
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2079
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2078
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2078
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2078
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2078
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2078
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2076
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2076
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2076
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2076
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2076
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2076
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2070
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2070
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2069
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2069
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10 май - Търговище, Национален семинар „Качество на 

социалните услуги. Системи за управление на качество-

то. Предизвикателства и решения” 

Представителството на НАСО за Област Търговище - 

Търговищко дружество за психично здраве, съвместно с 

Община Търговище и Национален алианс за социална отго-

ворност организират национален семинар. Събитието се 

провежда в рамките на 239 Традиционен пролетен панаир 

– Изложение Търговище 2016. Семинарът е насочен към 

всички заинтересовани по темата страни: доставчици на 

социални услуги; ръководители и специалисти, работещи 

в социалните услуги; неправителствени организации; уяз-

вими хора и общности; държавна и местна администра-

ция; медии. 

11 май - Разград, Изнесена национална приемна 

„Социални услуги“ 

Приемните на АСП и НАСО продължават своя изнесен 

формат и през месец май. Приемната предоставя възмож-

ност за обсъждане и решаване на конкретни казуси и оси-

гуряване на съдействие и методическа подкрепа на дос-

тавчиците на услуги от цялата страна. В тази връзка 

срокът за прием на въпроси и 27 април 2016 г. на waie-

ta@abv.bg и dcvhu_rz@abv.bg. 

16 май - Бургас, Обмен на опит "Спешен прием в ЦОП" 

Представителството на НАСО за Област Бургас – Цен-

тър за обществена подкрепа-Бургас, съвместно с Община 

Бургас организират обмен на опит на тема „Спешен при-

ем в Център за обществена подкрепа“. В рамките на обме-

на на опит ще бъдат представени комплекса от услуги в 

рамките на спешния прием, методика за реализация на 

услугата и ще бъдат обсъдени различни казуси от практи-

ката. Срещата е насочена към екипи и ръководители на 

социални услуги, предлагащи спешен прием, както и услу-

ги, които осигуряват 24-часова грижа за деца, при които 

се налага спешното извеждане от ситуация на непосредс-

твена опасност за физическото или психичното им здраве 

докато се изяснят обстоятелствата на семейната ситу-

ация и детето се реинтегрира в семейната среда. 

19 май - Русе, Семинар "Толерантност към хората с ув-

реждания" 

Русенски университет, Община Русе и Фондация 

„Приятелска подкрепа“ - представителство на НАСО за 

Област Русе, организират семинар на тема 

„Толерантност към хората с увреждания“. В семинара ще 

се включат различни заинтересовани страни с гледни 

точки и предложения за промяна на обществените нагла-

си към хората с увреждания. 

26-27 май - Несебър, Обмен на опит "ЦСРИ за деца" 

Представителството на НАСО за Несебър организира 

обмен на опит за Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция, работещи с деца, като целта на срещата е 

обсъждане на методическите изисквания, работата с 

документи и дискутиране на конкретни случаи от практи-

ката.  

ПРЕДСТОЯЩО 

25 април - Троян, Информационна среща за популяризиране 

сред бизнеса на възможностите по оперативните програми 2014

-2020 г. 

Твърдица, Възможности за кандидатстване с проектни 

предложения на бизнеса по програмите през 2016 г.  

Стамболийски, Национална инициатива "Успешни ЗАЕД-

НО" 

София, Работна среща "Бизнес vs. Кауза – пресечната 

точка на социалното предприемачество" 

Русе, Информационен ден „Промяната 2016“ 

София, Публична дискусия „Динамика на бедността: Ана-

лиз на социално-икономическата мобилност и трайната 

бедност в България“ 

София, Практическа лекция "Ключови правни тактики при 

стартирането на бизнес" 

26 април - София, Заключителна конференция на проект "В 

защита на нашите права", Театър Цвете 

Бургас, Трудова борса 

София, Дискусия "Предприемачеството: глобални и ло-

кални перспективи" 

София, Представяне на "Рейтинг на активната прозрач-

ност 2016 и Карта на финансовата, бюджетна прозрач-

ност и интегритет на общините 2016" 

Карлово, Тервел, Луковит, Попово, Перник, Сливен - На-

ционалната кампания „Успешни заедно“ 

27 април - Любимец, Силистра, Тетевен, Плевен, Разград, Ве-

лико Търново - Информационни срещи от кампанията "Успешни 

ЗАЕДНО" 

28 април - Варна, Съвместно събитие на „Е-регион Варна“ и 

ОИЦ-Варна 

Велико Търново, Ден на отворените врати в „Кармела 

2000“ ООД – В. Търново 

http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/381-10-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/381-10-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/381-10-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/382-11-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/382-11-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/383-16-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/384-19-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/384-19-05-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/385-26-27-05-2016
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-25
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-25
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-25
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-25
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-25
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-25
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-04-25
http://bit.ly/1VS7yDr
http://bit.ly/1VS7yDr
http://bit.ly/1VvT0cQ
http://bit.ly/1VMhf6T
http://bit.ly/1VMhf6T
http://bit.ly/1VMhf6T
http://bit.ly/1SFxOk1
http://bit.ly/1SFxOk1
http://bit.ly/23SDY5E
http://bit.ly/23SDY5E
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-26
http://bit.ly/1Trwlej
http://bit.ly/1Trwlej
http://bit.ly/1VvTlfI
http://bit.ly/1VvTlfI
http://bit.ly/1VvTlfI
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-26
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-26
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-27
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-27
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-28
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-04-28
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно канди-

датстване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен 

срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо канди-

датстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в Бълга-

рия (текущо кандидатстване) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безработни 

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

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

интеграцията на бежанци  (28 април 2016) 

 Проектни предложения по процедура 

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

 Транснационални проекти, целящи изграждане на 

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

Бр. 17 

 BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на 

иновации от стартиращи предприятия“ (5 май 
2016) 

 Втора сесия на Столична програма „Култура“ 2016 

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

 Покана за предложения в рамките на Инициатива-

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

 Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 

2016 (20 май 2016 г.) 

 Транснационални проекти за популяризиране на 

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

 Операция „Добри и безопасни условия на 

труд“ (14 юни 2016 г.) 

 Конкурс ‐ Стартъп за Училищни модели – 2016 (24 

юни 2016 г.) 

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

2016 г.) 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Силвета Папазян, на която екипът на НАСО  

и всички приятели честитят мъжката рожба  

Пламен, който се роди на 24 април с перфектните 

мерки от 3 600 г и 51 см. 
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