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НОВИНИ ОТ НАСО 
КАЛЕНДАР 

 

11 май - Празник на Св.св.Кирил и Методий, имен ден: 

Кирил, Киро, Кирчо, Методи, Методий 

Празник на Великотърновския Университет "Св. 

Св. Кирил и Методий" 

Ден на град Ловеч 

Ден на град Шумен 

Световен ден на молитвата 

12 май - Световен ден на медицинските сестри  

Европейски ден на правата на пациента 

Имен ден: Герасим, Герман, Искра, Искрен 

14 май - Празник на град Дулово 

15 май - Световен ден на климата 

Международен ден на семейството 

Празник на град Плевен 

17 май - Международен ден срещу хомофобията и тран-

сфобията 

Международен ден на телекомуникациите 

Световен ден на информационното общество 

Световен ден за борба с хипертонията  

Ден на българския спорт  

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

"Нормативна рамка за организация и управле-

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

Краен 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 

Заседание на НСИХУ 

На 8 май 2015 г. в Правец се проведе изнесено заседание на 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в 

което Национален алианс за социална отговорност участва в 

качеството си на редовен член като национално представена 

организация ЗА хората с увреждания. Заседанието беше отк-

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

социалната политика, който представи основните документи, 

включени в дневния ред на заседанието - План за действие 

на Република  България за прилагане на Конвенцията за пра-

вата на хората с увреждания на ООН от Република България 

(2015 г. – 2020 г.) и Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и учени-

ци със специални образователни потребности и/или с хронич-

ни заболявания.                                                      Вижте повече 

EASPD обяви наградите „Заетост за всички“ 2015 г. 

В рамките на международната конференция „Хора с уврежда-

ния и заетост – социално включване чрез работа“, организи-

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/1529-2015-05-09-08-00-36
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рана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания (EASPD) и OSVIT, която се провежда от 6 до 

8 май 2015 г., бяха обявени и победителите в тазгодишното 

издание на наградата „Заетост за всички“. Тази година награди-

те бяха в две категории – Доставчик на услуги и Работодател. В 

категория „Доставчик на услуги“ беше наградена Агенция за 

подкрепена заетост Elite (Великобритания) като най-добра 

практика при предоставяне на услуги за подкрепа с цел заетост 

на хора с интелектуални увреждания, а в категория 

„Работодател“ наградата беше връчена на La Fageda Fundació 

(Испания) за своя принос към осигуряване на качествени въз-

можности за заетост за хора с психични заболявания и увреж-

дания.                                                                          Вижте повече 

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.  

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 

Срок за регистрация: 26 май 2015 г. 

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 тради-

ция на извоювалите си висока оценка, популярност и полез-

ност национални форуми на доставчиците на социални услу-

ги, основна задача на събитието е да представи социалните 

услуги, техните екипи, ползватели и чрез добър опит да 

очертае основните посоки на тяхното бъдещо развитие. Фо-

румът включва изложение на социалните услуги чрез излож-

бена площ, видео или текстово представяне на добри прак-

тики, с цел обмен на опит и развитие.                      Вижте още 

Програма  Регистрация 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Стартира схема „Независим живот“ по ОП РЧР 

Нови над 14 000 хора в нужда ще получат личен, социален, 

домашен или здравен асистент, чрез общините в цялата 

страна. От комплексните социални услуги ще могат да се въз-

ползват хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, 

които имат нужда от грижи в дома. Финансирането ще се оси-

гури по схема „Независим живот“ на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и ще се реали-

зира от общините“, обясни вицепремиерът и министър на 

труда и социалната политика Ивайло Калфин на пресконфе-

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1528-easpd-2015
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1502-2015-04-25-07-27-53
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1498-2015-04-20-20-08-45
http://naso.bg/images/files/2015Forum_Varna_draft1.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_Varna_2015.pdf
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ренция в МТСП на 8 май.  Новата финансова възможност, 

предоставена на общините в цялата страна от Оперативната 

програма на социалното министерство, ще увеличи броя на 

платените лични асистенти, които към момента са 12 000 и 

финансирането за тях се осигурява по друга схема на същата 

програма.                                                                 Вижте повече 

ЕП гласува за Платформа срещу недекларирания труд 

В Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския 

парламент беше гласуван докладът, представен от евродепу-

тата Георги Пирински, по създаване на Платформа за спра-

вяне с различните форми на недекларирания труд. Докладът, 

който беше приет с голямо мнозинство - 44 за и само 5 про-

тив, очертава позицията на парламента по предложението на 

Европейската комисия за създаването на така наречена 

Платформа по недекларирания труд с участието на по един 

представител от всяка държава членка и на значителен кръг 

наблюдатели.                                                          Вижте повече 

Правителството одобри проекта на ОП „Региони в рас-

теж” 

Правителството одобри проекта на Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., която се съфинансира от 

Европейския фонд за регионално развитие и от националния 

бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоуст-

ройството получи мандат да изпрати окончателния вариант в 

Европейската комисия, като се очаква той да бъде одобрен в 

началото на м. юни 2015 г. Програмата предвижда инвести-

ции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответ-

ни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към 

тях.                                                                           Вижте повече 

МС одобри доклад за изпълнение на Националната стра-

тегия на Република България за интегриране на ромите 

Кабинетът одобри административен мониторингов доклад за 

2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Репуб-

лика България за интегриране на ромите (2012-2020). Доку-

ментът ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. 

Докладът дава информация за извършеното от ресорните 

институции по приоритетите на стратегията – образование, 

здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура и медии, 

върховенство на закона и недискриминация. Той отчита също 

напредъка по международната инициатива „Десетилетие на 

ромското включване 2005-2015”, както и на изпълнението на 

общинските плановете за действие за 2014 г.       Вижте повече 

Промени в реда за предоставяне на безвъзмездна финан-

сова помощ по европейските програми 

На портала за обществени консултации www.strategy.bg е пуб-

ликуван проект на Постановление за изменение и допълнение 

на Постановление № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за 

определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финан-

сова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. С проекта 

на постановление се въвежда облекчен ред за кандидатстване 

и оценка на някои категории проектни предложения при проце-

дурата на директно предоставяне - за т. нар. „системни проек-

ти".                                                                             Вижте повече 

Държавата има сериозен ресурс за активизиране на потен-

циала на трудовия пазар 

„Държавата предвижда сериозен ресурс по Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси“ за активизиране на 

потенциала на трудовия пазар. Необходимо е обаче съдейст-

вие от страна и на бизнеса, и на обществото, за да можем да 

свалим рязко нивата на младежката безработица“, това обяви 

министър Калфин по време на дискусията „ДА! На българската 

икономика“, посветена на професионалното образование и 

организирана съвместно от в. Стандарт и КРИБ. Целта на вто-

рата от серията дискусии е да насочи вниманието на държава-

та и бизнеса към проблема с недостига на квалифицирани 

кадри за работа в промишлеността.                       Вижте повече 

МТСП с две отличия за значителен принос към хуманните 

каузи на Българския червен кръст 

Началникът на кабинета на вицепремиера и министър на тру-

да и социалната политика Ивайло Калфин – доц. д-р Жасмина 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2042-2015-05-08-15-11-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2054-2015-05-09-05-58-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2047-2015-05-08-15-41-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2045-2015-05-08-15-22-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2041-2015-05-08-05-17-55
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2040-2015-05-08-05-14-42


Бр. 19(4)/11.05.2015 г. 

Мирчева и заместник-министърът на труда и социалната по-

литика Лазар Лазаров бяха удостоени на 8 май 2015 г. със 

специален приз от Националния съвет на Българския червен 

кръст. Двамата получиха отличия за подкрепата и съпричаст-

ността си към хуманните каузи на Червения кръст. Церемони-

ята се състоя в централата на БЧК, а наградите им бяха връ-

чени лично от председателя на БЧК Христо Григоров.  

Вижте повече 

Съвет за интелигентен растеж ще координира Иновацион-

ната стратегия за интелигентна специализация 

Правителството създава Съвет за интелигентен растеж като 

консултативен орган към Министерския съвет, който ще коор-

динира и мониторира изпълнението на Иновационната стра-

тегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 

(ИСИС). Съветът ще определя насоките на развитие на тема-

тичните области на икономиката, визията и стратегическите 

цели. Министерството на икономиката е отговорна институция 

за разработването ИСИС, каквато стратегия трябва да разра-

боти всяка държава-членска на ЕС за целите на програмния 

период 2014-2020 г.                                                Вижте повече 

Нова информационна система ще оптимизира работата 

на АСП 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) e конкретен бене-

фициент по Проект BG051PO001 - 6.2.01 „Разработване и 

внедряване на интегрирана информационна система и бази 

данни обслужващи системата за социално подпомагане, пре-

доставяне на социални услуги и социално включване", финан-

сиран от ОП РЧР. Основната цел на Проекта е повишаване 

капацитета и ефективността на системата за социално подпо-

магане и закрила на детето. За техническото обезпечаване на 

внедряването и функционирането на системата до края на м. 

юни в АСП и териториалните дирекции ще бъдат доставени 

2700 нови работни станции, 750 лазерни принтери и 450 мул-

тифункционални устройства.                                 Вижте повече 

Учениците ще учат на таблет уроците си до 2 години  

Уроците в училище може да минат на таблети в рамките на 2 

години, съгласно Плана за внедряване на информационните 

и комуникационни технологии в образованието и науката на 

МОН. Планът предвижда образованието и науката да се 

"отворят към мобилни устройства" до 2017 г. Амбицията на 

документа е да се осигури равен достъп на учениците до ка-

чествено образование, като така се обхванат и тези в изолира-

ни райони. Това на практика означава, че учебниците ще мо-

гат да са в електронен вариант. Национална електронна плат-

форма ще позволи видеообучение и телеконференции и раз-

война дейност.                                                          Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Бедността значително засяга когнитивните функции 

Бедността може да има пагубно влияние върху дейността на 

човешкия мозък, сочи ново проучване на екип изследователи 

от университета в Мичиган. Тъй като страхът от несправяне с 

месечния бюджет травмират ума и психиката, живеенето в 

немотия значително засяга когнитивните функции и буквално 

„изяжда“ мозъчни клетки. Най-страшен е ефектът върху де-

цата. След експеримент сред 145 младежи на възраст до 18 

години с различен социален статус, специалистите открили, 

че при децата, растящи в бедност, значително е повишена 

активността на амигдалата – област в мозъка, участваща във 

формирането на емоции, в която се крият чувствата на страх 

и тревога. С други думи финансовите ограничения могат да 

превърнат младежа в емоционално неустойчив субект, който 

по-трудно би могъл да контролира своите пориви.  

Вижте повече 

€37 млн. похарчени за ромска интеграция 

За седем години България е отделила 37 млн. евро от евро-

фондовете за интеграция на хора в неравностойно положе-

ние. Това е записано в мониторингов доклад за 2014 г., който 

кабинетът вчера одобри. Предстои да го одобрят и депутати-

те. Парите са дадени основно за ромска интеграция. Докла-

дът е написан в чиновнически стил и е низ от изреждане на 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2068-2015-05-09-07-10-47
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2046-2015-05-08-15-41-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2043-2015-05-08-15-13-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2060-2-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2070-2015-05-09-09-06-05
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Дом "Майка и дете" в Русе става ясла 

Част от сградата на улица "Искър" 41, използвана от Целод-

невна детска градина "Ралица" и вече закрития Дом за деца, 

лишени от родителски грижи "Надежда", ще получи ново про-

едназначение. Това става ясно от предложения на админист-

рацията на кмета Пламен Стоилов, които трябва да бъдат 

одобрени от местния парламент на заседанието му през този 

месец, за да станат факт. От 2011 г. имотът се управлява от 

двете детски заведения. Постепенно обаче деинституциона-

лизацията ги замества с дневни центрове за деца и младежи с 

увреждания. Междувременно започва реализацията на 

"Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите 

и други уязвими групи на територията на общини от Област 

Русе“ в сградата на ЦДГ "Ралица".                         Вижте повече 

Празник в КСУ "Свети Георги" - Пловдив 

С Асоциация "Спорт за всички - Св. Георги" Комплексът за 

социални услуги посрещна 20 годишнината от кръщаването си 

с името на светеца. "Идеята ни е да поканим всички социални 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

цифри и похвали. От него не става ясно какъв точно е прино-

сът на българското правителство за приобщаване на това 

малцинство, нито кои точно проблеми са решени досега. Въп-

реки хилядите отпечатани здравни брошури няма отговор на 

въпроса защо все още 13-14-годишни деца раждат деца. Няма 

информация и дали са изградени канализации в ромските 

махали.                                                                     Вижте повече 

Българите искат инфраструктура, работни места и соци-

ални услуги 

Подобряване на инфраструктура със средства от ЕС иска 

мнозинството от анкетираните жители на област Видин. Това 

показват резултатите от допитването, проведено от ОИЦ-

Видин в 11-те общини от областта - в рамките на национална-

та кампания на мрежата от 28 информационни центъра за 

популяризиране на Кохезионната политика на ЕС „Да създа-

дем ЗАЕДНО България 2020". От подадените чрез анкетните 

карти предложения (227 броя) 128 жители искат да се рехаби-

литира инфраструктурата в област Видин. 46 граждани искат 

повече социални услуги, в графа „други" 34 души смятат, че 

трябва да се създадат работни места (постоянна и временна 

заетост).                                                                    Вижте повече 

Хората от средната класа поемат най-голямата тежест от 

данъците и социалните плащания 

От 2 май спираме да работим за държавата. Датата е симво-

лична и отчита момента, в който бихме попълнили държавния 

бюджет, ако всичките ни доходи отиват за данъци, осигуровки 

и такси. Средно по 226 милиона лева на ден трябва да изра-

ботят българите за да попълнят заложените приходи. Така 

тази година бихме попълнили бюджета за 121 дни. Най-много 

дни през 2015 г. се отработват, за да се попълнят приходите 

от ДДС - 35 дни. За приходите от акцизи са нужни 19 дни. За 

осигуровките трябват 30 дни - 21 дни за социално осигуряване 

и 9 дни за здравно. Приходите от подоходните данъци се по-

пълват за 12 дни, а тези от корпоративни данъци - за 7 дни. 

Други 8 дни българинът работи, само за да плати държавните 

и общински такси, са изчислили икономистите.    Вижте повече 

25% от българите готови да тръгнат на бой за родината 

Само една четвърт от българите (25%) заявяват, че биха 

грабнали оръжие, за да се сражават за родината си, сочат 

резултатите от международно сравнително изследване на 

УИН/"Галъп интернешнънъл", проведено в 64 страни от целия 

свят. Почти половината от нашите сънародници пък (47%), са 

категорично на обратната позиция. Като цяло, средно 61% от 

анкетираните от 64 страни в целия свят са готови да се сра-

жават за страната си, а едва 27% не биха го направили. Пра-

вят впечатление обаче значителните различия по региони. 

Така например готовността да се сражаваш за родината е най

-висока в региона на Близкия изток и Северна Африка (83%), 

а най-ниска тя е в Западна Европа (25%).            Вижте повече 
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заведения в града да създадат спортни клубове и да се 

включат като членове в нашата асоциация. Така ще могат да 

ползват всички спортни съоръжения и игрища тук, а и да 

участват в състезания и турнири, които тепърва смятаме да 

създаваме", сподели пред гости, спомоществователи и пред 

екипа и възпитаниците на комплекса инструкторът по джудо 

и стрелба Петър Петрушев. "Общината ще помогне на начи-

нанието и първото нещо, за което можем да съдействаме, е 

да организираме среща с представителите на социалните 

заведения, за да разкажете пред тях за чудесната си идея", 

каза директорът на Дирекция "Социална политика" в община 

Пловдив Веселина Ботева.                                   Вижте повече 

Два центъра за хора с увреждания отваря община Варна 

Два центъра за възрастни хора с увреждания отваря община 

Варна до няколко месеца. Първият трябва да започне работа 

от началото на юни и е предназначен за 25 възрастни. Пър-

воначално центърът ще бъде финансиран на местно ниво, а 

се очаква от началото на следващата година бюджетът да е 

делегиран от държавата. 6089 лв. за едно лице с множестве-

ни увреждания е годишният стандарт. Необходимостта от 

такава база е породена от наличието на много младежи с 

увреждания, които през тази година навършват 18 г. и се из-

писват от специализираните училища и центрове за деца. 

Много от родителите на такива млади хора са принудени да 

ползват неплатен отпуск, за да се грижат за тях.  

Вижте повече 

ДДЛРГ в с. Бързица, Варна затвори врати 

С административен акт на изпълнителния директор на Аген-

цията за социално подпомагане на 1 май 2015 е закрит До-

мът за деца, лишени от родителска грижа, в село Бързица, 

община Провадия, област Варна. Всички деца от Дома са 

изведени и настанени в алтернативни форми на грижа, ре-

зултат от провежданата общинска политика в съответствие с 

областната и общинската стратегия за развитие на социал-

ните услуги. С това е постигната основната цел на програма-

та - децата в риск да бъдат интегрирани в близка до семей-

ната среда.                                                             Вижте повече 

Хора с увреждания за пръв път се включиха в национал-

ния крос "Свети Георги" в Пловдив 

Хора с увреждания за пръв път тази година се включиха в 

националния крос "Свети Георги" в Пловдив. Надпреварата, в 

която се впуснаха над 500 състезатели в 25 възрастови групи, 

се проведе за 36-и път в парк "Рибница", съобщиха от плов-

дивския район "Северен". Състезанието бе под патронажа на 

кмета на района Ральо Ралев. Бегачи на всякаква възраст - 

от малчугани от детските градини до 70-годишни пенсионери, 

пробваха сили и издръжливост в кроса.               Вижте повече 

Заработиха два от центровете за настаняване от семеен 

тип в Шумен 

Два от трите центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), 

които са изградени в Шумен по проект “Нов дом за нашите 

деца” вече отвориха врати. Това обяви Петранка Петрова 

директор на Дирекция “Социална политика и здравеопазване" 

в община Шумен. Центровете са започнали разговорите с 

различни институции за приемане на деца още през февруа-

ри. В момента функционират напълно две от къщичките, кои-

то са за деца и младежи с увреждания. В едната къщичка са 

настанени 13 деца, като едно от тях са от общността.  

Вижте повече 

В Пещера строят ЦНСТ 

Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 

над 3 години ще бъде изграден в района на бившата казарма 

в Пещера, която след военната реформа бе закрита и базата 

стои неизползвана. Новото социално заведение ще се прос-

тира върху площ от 438,76 кв. м и се строи по проект на стой-

ност 832 124,53 лв., които ще бъдат осигурени от ОП 

„Регионално развитие”, държавния бюджет и местната общи-

на. Центърът ще е с капацитет 12 деца от специализираните 

институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/

младежи от общността по спешност.                    Вижте повече 

Варна ще ремонтира площадки за деца с увреждания 

Община Варна да кандидатства за финансиране на ремонт на 

детски площадки за деца с физически увреждания и специал-
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ни образователни потребности (СОП) по програмата за хума-

нитарна помощ на европейското командване на Въоръжените 

сили на САЩ в Европа. Това реши на своето заседание пос-

тоянната комисия по европейски въпроси и международно 

сътрудничество. Става въпрос за ремонт и изграждане на 

специални площадки в ОДГ „Ален Мак“ в кв. „Чайка“ и в лого-

педичната детска градина 20 „Бриз“ в местността Салтанат. 

Общата стойност на безвъзмездното финансиране надхвър-

ля 355 000 лева. С тях ще се изградят ударопоглъщащи нас-

тилки и ще се подобрят достъпът до двете градини и услови-

ята за игра на открито на децата с увреждания.  

Вижте повече 

Бургас осигурява общински жилища на абитуриенти в 

неравностойно положение 

Трима абитуриенти в неравностойно положение ще бъдат 

подпомогнати от община Бургас и дарители. Това каза Мая 

Казанджиева, директор на Дирекция "Социални дейности, 

здравеопазване и спорт" в община Бургас. "Тези трима абиту-

риенти, от които едно момиче и две момчета, община Бургас 

е предложила за подпомагане по правилника за финансово 

подпомагане за физически лица. На последната сесия на 

Общински съвет, вече са гласувани сумите, с които да помог-

нем на децата", каза Казанджиева. По нейните думи, на мла-

дежите им предстои извеждане от защитеното жилище и са-

мостоятелно поемане по пътя на живота.            Вижте повече 

Фитнес уреди за младите хора в селата на община 

„Тунджа” 

Нови фитнес уреди са доставени в 13 населени места от об-

щина „Тунджа“, съобщават от пресцентъра на общината. Та-

зи дейност е част от кампания на Местната комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолет-

ни, която има за цел да се осигурят по-добри условия за ос-

мисляне на свободното време на младите хора в малките 

населени места от селски тип, включени в състава на община 

„Тунджа”. Инициативата е формулирана като превантивна 

мярка на насилието, зависимостите и други противообщест-

вени тенденции и прояви.                                      Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Над 4000 лева събра благотворителна вечер в подкрепа 

на абитуриенти в неравностойно положение 

Над 4000 лева събра благотворителна вечер в подкрепа на 

абитуриенти в неравностойно положение, която се проведе в 

Враца получи висока оценка по европейски проект 

Висока оценка са получили общински служители от Враца за 

работата си по проект с европейско финансиране, съобщиха 

от пресцентъра на общината. Това стана ясно по време на 

среща между кмета на Враца инж. Николай Иванов и Ник Па-

дисън – обучител от Съвета на Европа, който работи съвмест-

но с Община Враца по неин проект. Гостът е бил впечатлен от 

енергията и желанието за работа от екипа от младежки работ-

ници, които дообогатяват проекта. Проектът е „За подобрява-

не благосъстоянието на децата и младежите в риск в община 

Враца – създаване на устойчив модел за интеграция и соци-

ално включване”. По него в сградата на бившето училище 

„Митрополит Константин” ще бъде изграден нов Младежки 

център, където ще се предоставят различни социални услуги 

на деца и младежи в риск.                                      Вижте повече 

Община Генерал Тошево с финансова помощ към абиту-

риенти в неравностойно положение 

10 абитуриенти от община Генерал Тошево, сираци и полуси-

раци, ще получат по 200 лв. еднократна финансова помощ по 

случай завършване на средното си образование. Средствата 

са в общ размер на 2 000 лв. и бяха гласувани с единодушно 

мнозинство на последното заседание на Общинския съвет. 

Социалната политика, водена от община Генерал Тошево 

през последните години, не намира израз само в подпомагане 

на деца в неравностойно положение и такива, лишени от ро-

дителска грижа. С решения на местния парламент от финан-

сова подкрепа и стипендии се ползват даровити и талантливи 

деца, както и младежи, които се обучават в дефицитни за ра-

йона специалности, основно медицински и инженерни науки.  

Вижте повече 
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КУЛТУРА 

Децата ще пишат безценни приказки през цялата година 

Кампанията "Безценни приказки", в която всички деца на Бъл-

гария заедно пишат книга, ще продължи през цялата 2015 г. С 

провеждането на първата от серия творчески работилници. 

Гражданската платформа за дебат и общо действие MoveBG 

(България може) удължава срока на инициативата. С тази бла-

готворителна проява организаторите й искат да превърнат 

измислянето на детски приказки в атрактивен инструмент за 

откриване и споделяне на общи човешки ценности между бъл-

гарите. "Вярваме, че децата на България са най-важната част 

на обществото, защото утре оставяме съществуването и бъде-

щето на държавата в техните ръце", споделят от MoveBG.  

Вижте повече 

Концерт подпомага абитуриенти в неравностойно положе-

ние в Плевен 

На 8 май 2015 г. в МОЛ Панорама Плевен се проведе благот-

ворителен концерт в полза на абитуриенти в неравностойно 

положение. Инициативата се организира от Националното 

сдружение на сираците в България под патронажа на народ-

ния представител от Плевен Владислав Николов. Концертът 

се организира в рамките на инициативата "Фестивал на красо-

тата - Плевен 2015", която подпомогна 28 младежи и девойки 

от училищата в Плевенско. В средата на месец април се про-

веде и трудова борса с участието на над 30 фирми и организа-

ции, които предложиха реализация на абитуриентите, като по 

ИНТЕРВЮ 

Ивайло Иванов: Нови видове социални услуги и 

нови акценти в развитието на социалните услуги 

 

По повод Десетия национален форум на доставчиците на 

социални услуги, който се проведе то 28 до 30 април 2015 г. 

в Пловдив, се обърнахме към г-н Ивайло Иванов, изпълните-

лен директор на Агенцията за социално подпомагане с мол-

ба да представи позиция относно оценката му за развитие-

то на социалните политики и услуги през последните годи-

ни, какви са основните предизвикателства и потребности 

за развитие на социалните политики и услуги и приносът 

им за подобряване качеството на живот на населението в 

България и най-вече на тази част от тях, имаща нужда от 

подкрепа, кои са новите видове социални услуги, които мо-

жем да очакваме в близко бъдеще, както и новите акценти в 

развитие на социалните услуги, предлагани до сега (в това 

число, въвеждане на стандарти за качество на социалните 

услуги, въвеждане на интегрирани услуги, подкрепена зае-

тост и други). 

късно се проведе шествие по централната улица на Плевен и 

празнична бална вечер в парк хотел "Кайлъка".   Вижте повече 

Пловдивски деца изнесоха тържество "Дърво на приятел-

ството" 

Уникално тържество, озаглавено "Дърво на приятелството“, 

изнесоха пловдивските деца от ОДЗ "Боряна“ и ЦДГ "Звезда“ 

в Градския дом на културата "Борис Христов“, съобщиха от 

администрацията на район "Западен". Кметът на района Ди-

митър Колев и началникът на отдел "Образователна среда, 

здравеопазване, социални дейности и гражданска регистра-

ция” Веселина Балджиева бяха специални гости на представ-

лението. В продължение на час и половина възпитаниците на 

двете детски заведения забавляваха публиката, която беше 

изпълнила до краен предел залата.                      Вижте повече 

Гранд хотел "Рига". Средствата ще се предоставят на 19 мла-

дежи завършващи 12 клас тази година, които нямат възмож-

ност да организират сами абитуриентския си бал. Повечето от 

тях ще получат безвъзмездно своята първа бална рокля или 

костюм, безплатна прическа и грим. Инициативата за благот-

ворителното събитие под мотото "Подай ръка, подари праз-

ник" бе на народния представител в 19-и МИР – Русе и орга-

низационен секретар на Жени ГЕРБ в България Светлана 

Ангелова.                                                                  Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2067-2015-05-09-07-02-02
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2071-2015-05-09-10-09-16
http://nasoki.bg/bg/15-interview/2071-2015-05-09-10-09-16
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2064-2015-05-09-06-58-52
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2056-2015-05-09-05-59-36
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2065-4000
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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 разви-

тото партньорство между НАСО и АСП. Можете да изпра-

щате до НАСО по електронен път Вашите писмени въпро-

си, казуси и проблеми, които срещате в практиката си към 

експертите на Агенция за социално подпомагане. Отгово-

рите можете да получавате лично в рамките на Приемна-

та или по електронен път, в случай на невъзможност да 

присъствате на самата Приемна.  

21 - 22 май - София, Обучение "Нормативна рамка за орга-

низация и управление на социални услуги" 

Обучението се организира от новата структура към Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) - Национа-

лен програмен и обучителен център, и Агенцията за соци-

ално подпомагане (АСП). Лекторите са главни експерти от 

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

пълнолетни лица" на Агенцията за социално подпомагане.   

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". 

26 май - Враца, Обмяна на опит и добри практики между 

социални услуги „Дневен център“ 

Събитието се организира от представителствата на НА-

СО във Враца и Монтана, като ще бъдат дискутирани раз-

лични методи и аспекти на работа с потребителите в ус-

лугите "Дневен център". 

26 - 27 май - Силистра, Трудотерапевтичен уъркшоп  

Национален алианс за социална отговорност, чрез своето 

Представителство в Силистра - Фондация „Съпричастие – 

Силистра“ организира двудневен трудотерапевтичен 

уъркшоп. Уъркшопът е предназначен за трудо- и арт тера-

певти, социаялни работници, психолози, педагози и специа-

листи, които работят с потребители на социални услуги. 

Програмата на срещата е изготвена, съобразно интереси-

те и нуждите на работещите в социалния сектор като вяр-

ваме, че реализацията ще има значим надграждащ ефект в 

работата на сектора като цяло. 

27 май - Враца, Обучение "Модели на работа и дейности с 

потребители на услугата Защитено жилище за лица с пси-

хически разстройства“ 

Обучението ще разгледа различни модели на работа и дей-

ности с потребители на услугата "Защитено жилище за 

лица с психически разстройства". Програмата включва раз-

глеждане на най-често срещаните психически разстройст-

ва - шизофрения, биполярно афективно разстройство, епи-

лепсия, депресия, черепно-мозъчни травми, тумори, демен-

ция, Алцхаймер, умствена изостаналост. Предвидена е въз-

можност за дискусия и обсъждане на случаи от практиката.  

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/component/icagenda/277-16-17-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/277-16-17-04-2015?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
http://naso.bg/component/icagenda/281-26-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/281-26-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/284-26-27-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/282-27-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/282-27-05-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/282-27-05-2015?Itemid=383
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Николай Димитров, кмет на град Несебър, който  на  

11 май празнува рожден ден. 

Петър Граматиков, гл. експерт в Дирекция  

"Социална политика", Община Пловдив, който на  

11 май празнува рожден ден. 

Атанаска Бонева, директор на КСУДС - Ямбол  

и представител на НАСО за Ямбол,  

която на 13 май празнува рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

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

11 май - София, Среща - дискусия на тема: „Децата имат пра-

во да растат в семейна среда: как да им осигурим това право“, 

Фондация „За нашите деца“ 

София, МТСП/АСП, Кръгла маса „Изследване на прила-

ганите в страната стандарти за социални услуги за въз-

растни хора“  

София, Информационна среща за общините за въз-

можностите по ОП РЧР за разработване на социални 

услуги 

Варна, Регионален информационен семинар 

„Библиотеките и националната стратегия за учене през 

целия живот 2020“ 

Ямбол, Информационна среща „Подобряване на произ-

водствения капацитет в МСП“ по оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“  

Шумен, ОИЦ – Шумен представя резултатите от кампа-

нията „ Да създадем заедно България 2020“ 

12 май - София, Информационна среща на тема 

„Възможности през нов програмен проект2014-2020 за обновя-

ване на градска среда“ 

13 май - Ловеч, Представяне на резултатите от проведената 

Национална инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 

2020“  

Бургас, Информационна среща за общините за възможности-

те по ОП РЧР за разработване на социални услуги 

14 май - Варна, Информационна среща за общините за въз-

можностите по ОП РЧР за разработване на социални услуги 

16 май – Бургас, Кампания „Книги за смет“ 

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

от Югоизточна Европа 

19 май - Пловдив, Информационна среща за общините за 

възможностите по ОП РЧР за разработване на социални ус-

луги 

20 май - Пазарджик, Отбелязване на годишнина от открива-

нето на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания 

21 май - Велико Търново, Информационна среща за общини-

те за възможностите по ОП РЧР за разработване на социал-

ни услуги 

28 – 30 май – Камчия, Осемнадесета национална среща на 

финансистите от общините, НСОРБ 

1 – 13 юни – Женева, 104-а сесия на Международната конфе-

ренция на труда 

16 май – Бургас, Кампания „Книги за смет“ 

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

от Югоизточна Европа 

https://docs.google.com/forms/d/17OeAXWdD-9OaXhEB3gSCqPDQgbWX-cekidEdT726L2o/viewform
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2042-2015-05-08-15-11-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2042-2015-05-08-15-11-10
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http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2042-2015-05-08-15-11-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2042-2015-05-08-15-11-10
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http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1911-2015-04-09-12-32-35
http://projects-namrb.org/images/novini/Sponsorship_NEXPO_2015_BG.pdf
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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) 

Конкурс за социални иновации „Нови начини за растеж“ в Евро-

па (8 май 2015 г.) 

Алианс на градовете финансира проекти на тема „Миграция и 

приобщаващи градове“ (8 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“, Прог-

рама BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП“ (18 май 2015 г.) 

Smart Start-Up – Конкурс за иновативни бизнес идеи на младе-

жи (29 май 2015 г.) 

Международен фонд за насърчаване на културата на UNESCO 

2015 (29 май 2015 г.) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Грантове на Националната фондация за демокрация (NED) за 

НПО (19 юни 2015 г.) 

Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА (30 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

Европейски фотоконкурс „Да живеем заедно“ (15 юли 2015 г.) 

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

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

Национална програма за превенция и защита от домашно 

насилие за 2015 г. 

Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

българските лични документи 

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2015

-2017 г. в изпълнение на Стратегията за развитие на профе-

сионалното образование и обучение за периода 2015 – 2020 

година 

План за действие за 2015-2017 г. в изпълнение на Стратегия-

та за развитие на професионалното образование и обучение 

за периода 2015 – 2020 година 

Постановление на Министерския съвет за създаване на На-

ционален съвет по антикорупционни политики 

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на 

Национален план за действие през 2015 – 2016 година в из-

пълнение на Националната стратегия за насърчаване и пови-

шаване на грамотността (2014-2020) 

Проект на Национален план за действие през 2015 – 2016 

година в изпълнение на Националната стратегия за насърча-

ване и повишаване на грамотността (2014-2020) 

Постановление за изменение и допълнение на Постановле-

ние № 107 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне 

на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по програмите, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР 

за периода 2014-2020 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/1ORbeTs
http://bit.ly/1ORbeTs
http://bit.ly/1EOfufL
http://bit.ly/1EOfufL
http://bit.ly/18OYc5v
http://bit.ly/18OYc5v
http://bit.ly/18OYc5v
http://bit.ly/1HVvxaD
http://bit.ly/1HVvxaD
http://bit.ly/1GI8tdq
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