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НОВИНИ ОТ НАСО 
КАЛЕНДАР 

18 май - Международен ден на музеите 

Ден на българските зоопаркове  

Международен ден на ваксината срещу СПИН 

19 май - Световен ден за борба с хепатита  

Празник на град Джебел 

20 май - Международен ден на метрологията 

Европейски ден на морето  

21 май -  Св.св. Константин и Елена, имен ден: Коста, Конс-

тантин, Елена 

Световен ден за културно развитие 

Празник на град Пазарджик, град Костандово, град 

Елена и на селата Белотинци и Ясна поляна 

23 май - Световен ден на кръводарителя 

Световен ден за защита на морските костенурки 

Празник на Националната разузнавателна служба 

24 май - Европейски ден на парковете 

Ден на българската просвета и култура и на славянска-

та писменост 

Празник на народните читалища 

Ден на българската журналистика 

Празник на Тракийския университет 

Празник на Балчик, Благоевград, Велики Преслав, 
Девня, Долни Чифлик, Кубрат, Тополовград, Чепеларе, 
Маджарово, Сливница и на селата Александрово, Ас-
парухово, Винище, Горна Ковачица, Долна Рикса, Дол-
но Линево, Дондуково, Еловица, Септемврийци, Нова 

Шипка, Бабук, Сеноклас 

Разработване на стандарти за качество на социалните 

услуги за възрастни 

На 11 май 2015 г. в МТСП се състоя кръгла маса на тема 

„Изследване на прилаганите в страната стандарти за социал-

ни услуги за възрастни хора“, в която участва представител 

на Национален алианс за социална отговорност. Дискусията 

се организира от Агенцията за социално подпомагане в рам-

ките на проект „Развитие на системата за планиране и пре-

доставяне на социални услуги на регионално равнище“, фи-

нансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. В срещата 

участваха експерти от АСП, Министерството на труда и соци-

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 
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алната политика, Български червен кръст, Столична община и 

неправителствени организации. Дискусията беше открита от г-

жа Венелина Богданова, национален координатор на проекта, а 

резултатите от направеното проучване за прилаганите в стра-

ната стандарти за качество в социалните услуги за възрастни 

хора бяха представени от г-жа Бранимира Веждарова, изследо-

вател.                                                                          Вижте повече 

Вицепремиерът Ивайло Калфин посети представителство-

то на НАСО в Ловеч 

На 11 май 2015 г. вицепремиерът и министър на труда и соци-

алната политика Ивайло Калфин посети Център за социална 

рехабилитация и интеграция в град Ловеч, управляван от Сдру-

жение "Граждански инициативи-Ловеч", което е и представител-

ство на Национален алианс за социална отговорност в града и 

региона. В рамките на посещението министър Калфин постави 

висока оценка на материалната база и предоставяните услуги. 

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който е 

изграден през 2012 г., са обособени три къта за работа - кух-

ненски кът, включващ кафене и място за посрещане на посети-

тели, офис кът, оборудван с разнообразна офис техника и арт-

ателие. На различните места специалисти работят с хора с 

увреждания, като, в зависимост от индивидуалните им интере-

си, им помагат да развиват умения за справяне в трудова сре-

да. Амбициите на директора на Центъра са да го превърне в 

социално предприемачество, чрез което да се реализира и про-

дажба на продукцията на хората с увреждания.     Вижте повече 

Представителството на НАСО в Добрич се срещна с Крис-

талина Георгиева 

На 11 май 2015 г. г-жа Кристалина Георгиев, заместник-

председател на Европейската комисия, беше на работно посе-

щение в гр. Добрич. В рамките на разнообразната програма на 

г-жа Георгиева, г-н Иван Тодоров, представител на НАСО за 

Добрич и региона и председател на „ХобиСклуб“, проведе крат-

ка-среща разговор с еврокомисар Георгиева с участието на г-

жа Детелина Николова, кмет на Добрич. Г-н Тодоров представи 

основните проблеми в ежедневния живот на хората с уврежда-

ния. „В определен смисъл всички сме равни,“ сподели в отго-

вор г-жа Георгиева и допълни, че много от европейските сред-

ства по оперативни програми и структурните фондове са 

предназначени за интеграция на хората с увреждане.  

Вижте повече 

Регионален форум на социалните услуги в Минерални 

бани 

На 13 май 2015 г. в с. Минерални Бани, област Хасково се 

проведе регионална среща на социалните услуги от област 

Хасково. Срещата се организира от представителството на 

Национален алианс за социална отговорност за Хасково - 

Сдружение "Шанс и закрила" и община Минерални бани. Във 

форума участваха представители на РДСП, доставчици на 

услуги и специалисти от социалните услуги в областта, общи-

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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Излязоха новите препоръки на ЕК към България 

На 14 май 2015 г. Европейската комисия (ЕК) прие пакет от 

индивидуални икономически препоръки за държавите членки 

като част от Европейския семестър. Пакетът със специфични 

препоръки за държавите членки се изготвя поотделно за всяка 

страна и съдържа съвети как да се улесни създаването на 

нови работни места и икономически растеж, като едновремен-

но с това държавите провеждат разумна фискална политика. 

Препоръките са публикувани всяка пролет като част от Евро-

пейския семестър – механизмът на ЕС, чрез който се постига 

координация на икономическите политики. Препоръките се 

изготвят за 12-18 месеца напред.                           Вижте повече 

България с висока оценка от ЕК за деинституционализаци-

ята 

Българското правителство е подновило своя ангажимент за 

подобряване на условията на живот на децата, като е задели-

ло финансови средства по линия на Европейския социален 

фонд. Предприети са засилени мерки за извеждане на деца от 

домове за сираци и други специализирани институции. Това се 

казва в информация, публикувана на официалния сайт на Ев-

ропейската комисия. Броят на децата, отглеждани в домове в 

България е намалял от 6 590 през 2010 г. на 2 290 към м. ап-

рил 2015 г. В изпълнение на приетата през 2010 г. национална 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Ре-

публика България” и План за действие към нея Министерство 

на труда и социалната политика, съвместно с Агенция за соци-

ално подпомагане и Държавната агенция за закрила на дете-

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

ни, неправителствени организации и читалища. Срещата отк-

ри г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, като очерта 

основните приоритети в дейността на НАСО през настоящата 

година и Годишната програма на Алианса, насочена към подк-

репа на доставчиците и специалистите от социални услуги по 

места, развитие на капацитета на специалистите от социалния 

сектор и търсене на нормативни решения за повече възмож-

ности за заетост на хората с увреждания и други групи в не-

равностойно положение на отворения пазар на труда и норма-

тивно регламентиране на социалното предприемачество.  

Вижте повече 

Национална приемна на НАСО и АСП 

На 14 май 2015 г. в София се проведе четвъртото издание на 

Националната приемна на Агенцията за социално подпомага-

не и Национален алианс за социална отговорност. Приемната 

се провежда ежемесечно и е надграждащ резултат на развито-

то партньорство между НАСО и АСП, като предоставя възмож-

ност за обмен на информация, решаване на конкретни казуси 

и осигуряване на съдействие и подкрепа на доставчиците на 

услуги от цялата страна. Фокусът в изминалото издание беше 

поставен върху работата и дейностите на Центровете за об-

ществена подкрепа и Комплексите за социални услуги. На въп-

росите отговаряха г-жа Маргарита Дишева - главен експерт в 

отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, главна дирекция 

„Социално подпомагане“ и г-жа Албена Топалова - главен екс-

перт в отдел "Социални услуги за деца", дирекция "Закрила на 

детето".                                                                     Вижте повече 

Кръгла маса "Правото на всяко дете да живее в семейна 

среда". 

На 11 май 2015 г. Национален алианс за социална отговор-

ност участва в кръгла маса на тема "Правото на всяко дете да 

живее в семейна среда". Участие в дискусията взеха предста-

вители на родителски организации и организации работещи за 

защита на правата на децата и организации на приемните се-

мейства. Кръглата маса е част от проект „Медиите, бизнесът и 

аз ЗА нашите деца“, който се реализира от Фондация "За на-

шите деца" с финансовата подкрепа на Програмата за подкре-

па на неправителствени организации в България по Финансо-

вия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2009-2014 г. Фондация "За нашите деца" е член на НАСО и 

работи активно в областите на предотвратяване на изоставя-

нето на новородени и ранна интервенция.            Вижте повече 
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то, реализира редица мерки, насочени към разкриване на 

социални услуги в цялата страна.                         Вижте повече 

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по 

образование, младеж, култура и спорт 

Правителството одобри позицията на България за участие в 

заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и 

спорт на ЕС, което ще се проведе на 18 и 19 май в Брюксел. В 

част „Образование“ Съветът ще приеме заключения относно 

ролята на образованието в ранна детска възраст и на основ-

ното образование за засилване на креативността, иновациите 

и дигиталните компетентности. Българската страна ще подк-

репи приемането на заключенията. В част „Младеж“ Съветът 

ще приеме заключения относно подобряване на междусектор-

ното сътрудничество в областта на политиката за ефективно-

то преодоляване на социално-икономическите предизвика-

телства пред младите хора и заключения относно укрепване-

то на младежката работа с цел осигуряване на приобщаващи 

общества.                                                                 Вижте повече 

Правителството с нов механизъм по макроикономически-

те дисбаланси 

На заседанието на 13 май 2015 г. Министерски съвет прие 

практически стъпки за изпълнението на поетите от страната 

ни ангажименти, заложени в актуализацията на Национална-

та програма за реформи за 2015 г., в отговор на Процедурата 

по макроикономически дисбаланси. В края на февруари 2015 

г. Европейската комисия публикува техническа оценка за нап-

редъка по изпълнението на препоръките на Съвета на ЕС от 

8 юли 2014 г. и резултатите от задълбочените прегледи в 

рамките на Процедурата по макроикономически дисбаланси. 

Тогава ЕК засили процедурата за България, което наложи 

страната ни да предприеме решителни мерки в областта на 

банковия сектор, небанковия финансов сектор, фискалната 

политика, активните политики на пазара на труда и регулатор-

ната рамка за производствата при несъстоятелност и за на-

маляване на задлъжнялостта.                               Вижте повече 

Националният съвет за тристранно сътрудничество об-

съди отново пенсионната реформа 

"Постигнахме сериозен напредък по пакета предложения за 

промени в пенсионната система. Продължаваме да работим 

интензивно по конкретни елементи от него," обяви след засе-

данието на 13 май 2015 г. на Националния съвет за тристран-

но сътрудничество неговият председател – вицепремиерът и 

министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 

„Базата на съгласието, което постигнахме с тристранните пар-

тньори по предложените промени в изменението на Кодекса 

за социално осигуряване в хода на няколко месеца сериозни 

преговори, ни дава възможност да влезем в Народното събра-

ние с добре обсъден законопроект. Имаме теми на съгласие и 

със синдикатите и с работодателите, които са в няколко основ-

ни направления.                                                       Вижте повече 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ беше 

одобрена от Министерски съвет 

Министерският съвет одобри проекта на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Евро-

пейския съюз и от националния бюджет. Оперативна програма 

„Околна среда“ е една от седемте оперативни програми, които 

ще бъдат изпълнявани в периода 2014-2020 г. Документът 

определя приоритетите за финансиране в областта на околна-

та среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския 

фонд за регионално развитие на Европейския съюз през прог-

рамния период. Разработването на програмата е резултат от 

работата на тематична работна група, в която участват предс-

тавители на администрацията и на широк кръг партньори – 

неправителствен сектор, бизнес, социално-икономически парт-

ньори, академична общност, организации на и за хората с ув-

реждания и др.                                                          Вижте повече 

Размерът на фиксалния резерв към края на март е 11,1 

млрд.лв. 

Правителството одобри внесената от министъра на финанси-

те информация за касовото изпълнение на държавния бюджет 

и на основните показатели на консолидираната фискална 

програма за първото тримесечие на 2015 г. По данни от месеч-

ните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, към 
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края на месец март 2015 г. се отчита излишък в размер на 

257,1 млн. лв. (0,3% от прогнозния БВП). Той се формира от 

превишение на приходите над разходите по националния 

бюджет в размер на 156,2 млн. лв. и излишък по европейски-

те средства в размер на 100,9 млн. лева. Съпоставена с края 

на март 2014 г., бюджетната позиция се подобрява с 1,4% от 

БВП.                                                                          Вижте повече 

Първо заседание на МРГ за актуализация на Национална-

та стратегия за детето 2008-2018 г. 

На 13 май 2015 г. се проведе първото заседание на Междуве-

домствената работна група за актуализация на Националната 

стратегия за детето 2008-2018 г. По време на срещата бе нап-

равен преглед на резултатите и основните проблеми в изпъл-

нението на оперативните цели на Националната стратегия, 

идентифицирани от извършения анализ и оценка на прилага-

нето й за периода 2008 – 2010 г. Начертани бяха бъдещите 

действия на работната група: подготвяне на актуален преглед 

на социално-икономическото състояние на децата и семейст-

вата, преглед на всички международни и национални доку-

менти, свързани с правата и положението на детето, уеднак-

вяване на използваните термини и дефиниции от различните 

институции и неправителствения сектор. Работата ще про-

дължи в подгрупи по оперативните цели на Националната 

стратегия за детето 2008-2018 година.                 Вижте повече 

Повече студенти по приоритетни за обществото направ-

ления 

През учебната 2015/2016 г. в държавните висши училища ще 

може да бъдат приети нови 58 386 студенти, а в частните – 15 

812, реши правителството на днешното си заседание. Утвър-

деният прием на докторанти е 2143 за държавните ВУЗ-ове, 

110 – за частните, и 313 – за научните организации. Утвърде-

ният брой на приеманите за обучение на студенти и докторан-

ти се основава на принципа за широк достъп до висше обра-

зование – достигане на равнище от 36% завършили висше 

образование на възраст между 30 и 34 г. през 2020 г. Това ще 

способства и за създаването на по-широки възможности за 

обучение във висшите училища в рамките на концепцията за 

учене през целия живот.                                         Вижте повече 

Великотърновският университет - с два нови института 

В структурата на Великотърновския университет „Св. Св. Ки-

рил и Методий“ се откриват два института – по българистика и 

за перспективни научни изследвания. Предложението е на 

Академичния съвет на висшето училище. Институтът за перс-

пективни научни изследвания ще осъществява научноизследо-

вателска, приложна и популяризаторска дейност в областта на 

хуманитарните, социалните, стопанските, правните, педагоги-

ческите и природните науки, както и в областта на математи-

ката и информатиката, спорта и изкуствата. Целта на институ-

та е постигане на интеграция между изследванията в различ-

ните области на научно познание и разширяване на връзките с 

бизнеса, за да се насърчи ролята на науката в общественото 

развитие.                                                                   Вижте повече 

СЗО с глобален план за действие по ваксините 

Правителството одобри позицията и състава на българската 

делегация за участие в 68-ата сесия на Световната здравна 

асамблея – Общото събрание на СЗО, което ще се проведе в 

периода 18-26 май в Женева. Българската делегация ще бъде 

водена от заместник-министъра на здравеопазването Адам 

Персенски. Членове на делегацията са директорът на Нацио-

налния център по обществено здраве и анализи, дипломати-

чески служители от МВнР и от Постоянното представителство 

на България при Службата на ООН и другите международни 

организации в Женева.                                            Вижте повече 

РБ пое ангажимент към хората с увреждания 

Реформаторският блок пое ангажимент към хората с уврежда-

ния за промени в законодателството, касаещо ТЕЛК. Искания-

та се отнасят към над 470 хиляди души с инвалидни пенсии в 

страната и над 50 хиляди хора с увреждания на социални пен-

сии. Повече от 20 са законите и наредбите, свързани с работа-

та на ТЕЛК и касаят пряко хората с увреждания. Това каза по 

време на среща в парламента с представители на организа-

ции на хора с увреждания народният представител от Рефор-

маторския блок доц. д-р Димитър Шишков, член на здравната 

комисия. Исканията на хората с увреждания са свързани с 

това да има специалисти по трудова медицина към ТЕЛК-
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овете, които да оценяват възможностите на хората с уврежда-

ния да работят, каза Шишков и определи предложението като 

разумно.                                                                    Вижте повече 

Конкурс на социалното министерство търси мотивиращи 

истории за смисъла от това да се работи и учи 

От 12 май 2015 г. стартира конкурс за любителско видео 

„Посоката избираш ти, възможностите даваме ние“ на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Минис-

терството на труда и социалната политика. Целта на кампани-

ята е личният пример и мотивация на младите хора, които 

виждат смисъл от това да се учи и работи, да „запалят“ жела-

нието за реализация в демотивираните младежи у нас. Проб-

лемът с демотивираните млади хора, както в България, така и 

в цяла Европа е изключително голям. По данни на НСИ обез-

куражените младежи между 15 и 24 години, които нито искат 

да учат, нито да работят, са 33 000 младежи.      Вижте повече 

Отличиха „достойните българи" 

На церемония в НДК на 11 май 2015 г. бяха отличени 35-ма 

„достойни българи". Инициативата на БНТ и в. „24 часа" 

„Достойните българи" се провежда за 13-та поредна година. 

През това време бяха наградени 423 достойни българи, по-

могнали на изпаднал в беда. Ето кои са наградените тази го-

дина: Съпрузите д-р Ферхад Ахмед и Филиз Абидин от Кър-

джали. Лекарят от Спешна помощ Ферхад Ахмед рискува жи-

вота си, за да спаси пациент. На 21 септември 2014 г. е изпра-

тен при ужилен от стършел в критично състояние и на изоли-

ран бряг на яз. „Студен кладенец". Пресякъл язовира с лодка 

на пожарната, която обаче не могла да достигне до брега. 

Лекарят, който не може да плува, скочил във водата и с риск 

за живота си успял да достигне сушата, където спасил постра-

далия.                                                                       Вижте повече 

Ивайло Калфин: Доброто образование дава повече профе-

сионални възможности и осигурява по-високи доходи 

„Доброто образование дава повече професионални възмож-

ности, осигурява по-високи доходи и благосъстояние“, отбеля-

за вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин на организираната от икономически медии 

конференция „Образование и бизнес“. Той подчерта, че добро-

то финансова култура е полезна, защото помага на хората да 

планират по-добре живота си, да управляват личните си фи-

нанси и да разбират по-ясно политиките в страната. Като при-

мер в подкрепа на последното, министърът посочи хода на 

пенсионната реформа и необходимостта от разбиране на фи-

нансовия смисъл на предлаганите промени в нея.  

Вижте повече 

11 000 безработни по-малко през април 2015 г. 

В бюрата по труда през април 2015 г. са регистрирани 350 318 

безработни. Спрямо март те намаляват с 11 193 лица. На го-

дишна база, в сравнение с април 2014 г., безработните са зна-

чително по-малко – с 36 307 лица. Търсенето на работна сила 

на първичния пазар на труда продължава да нараства под 

влиянието на сезонния фактор. Запазва се тенденцията от 

началото на годината за нарастване броя на започналите ра-

бота в реалната икономика. Спрямо март се увеличават и 

включените в субсидирана заетост безработни. Равнището на 

безработица намалява спрямо март с 0.3 процентни пункта до 

10.7%. В сравнение със същия месец на 2014 г. равнището на 

безработица е значително по-ниско – с 1.1 процентни пункта.  

Вижте повече 

Евростат: Над 3.4 млн. българи живеят на ръба на мизери-

ята 

3.4 млн. българи, или близо 50% от населението у нас, живеят 

около или под линията на бедност, сочат данните на Евростат, 

цитирани от социалното министерство вчера. Линията на бед-
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ра и над 1 000 подадени кандидатури от пет континента, 

Chivas Regal избра иновативния проект Arthesis, за да го 

включи в списъка с шестнайсетте стартъпи готови да отгово-

рят положително на социалните и екологичните предизвика-

телства пред света. Финалистите ще представят своите про-

екти на финала на The Venture, които ще разчитат не само на 

собствения си потенциал и печеливша бизнес идея, но и на 

възможността да предложат устойчиви решения на различни 

социални проблеми.                                               Вижте повече 

Нов център във Варна предлага социални услуги за 1000 

деца и родители 

Кметът на Варна Иван Портних и зам.-кметът по здравеопаз-

ване и социални дейности д-р Лидия Маринова откриха нов 

общностен център за деца и семейства на ул. „Кап. Райчо“ 

103-А в морската столица. В него социални работници ще 

помагат на деца от 0 до 7 г. и на техните родители в няколко 

направления - формиране и развитие на родителски умения, 

семейно консултиране и подкрепа; здравни консултации; юри-

дическа подкрепа; ранна интервенция на уврежданията; инди-

видуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; до-

пълнителна подготовка за равен старт в училище. На тържес-

твото присъства и районният кмет на „Младост“ Христо Хрис-

тов, а отец Василий Шаган освети новата сграда.  

Вижте повече 

София отличи най-добрата младежка практика за добро-

волческа инициатива 

Столична община - дирекция „Превенция, интеграция, спорт и 

туризъм” в партньорство с : Британски съвет, Национално 

издателство за образование и наука „Аз-буки”, Асоциация за 

развитие на София реализира инициатива за подкрепа на 

младежкото доброволчество. В рамките на инициативата бе 

отправена покана към младежки структури – ученически съ-

вет, ученически парламент, НПО и образователни институции 

– средни и висши училища за представяне на проектни идеи 

за доброволческа дейност. Изискванията на организаторите 

бе младежките инициативи да се реализират на територията 

ност у нас към края на 2014 г. е 286 лв. на човек месечно. 

Според Евростат под нея са около 13% от хората у нас. Оста-

налите са заплашени от бедност - за такива се смятат хората, 

които преживяват с не повече от 60% от средния доход за 

страната. Според последните налични данни на Европейската 

статистическа служба страната ни неизменно е на първо мяс-

то в ЕС по този показател - около 48-49% от хората у нас са 

заплашени да изпаднат в нищета. За сравнение - следващата 

държава в ЕС с най-висок процент е Румъния, където малко 

над 40% от населението е в тази ситуация.          Вижте повече 

Разработиха научен подход за борба с бедността 

В опитите да се победят гладът и нищетата учените са разра-

ботили уникален експеримент, в хода на който планират да 

помогнат на представители на бедните социално-

икономически слоеве на обществото и да установят причини-

те за изключителната им бедност. В експеримента взели учас-

тие 10 000 домакинства от шест страни по света. Всички полу-

чили пълен пакет осигуряване – включително финансови 

средства, хранителни продукти, медицински услуги, професи-

онална подготовка и различни видове консултации. Резулта-

тите от изследването показали, че след приключването на 

експеримента, когато хората били лишени от всички тези бла-

га, от които се ползвали безплатно две години, те започнали 

самостоятелно да подобряват условията си на живот. Ефек-

тът се запазил поне още година след края на опита.  

Вижте повече 

Българи се състезават със социален стартъп с мисия да 

промени света 

Шестнайсет стартиращи компании от цял свят и с мисия да 

променят живота на другите са финалисти в The Venture. 

Българската компания за 3D покрития на протези – Arthesis, 

ще се състезава за финансиране от фонда от един милион 

долара, осигурен от Chivas Regal. След оспорвана надпрева-
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на Столична община, да включват участието на младежи от 

15 до 29 годишна възраст и да са в областта на социални, 

образователни, спортни и екологични инициативи, както и 

подпомагане на социално рискови групи.            Вижте повече 

Община Варна увеличи капацитета на обществената тра-

пезария 

Със свое решение от сряда Общинският съвет на Варна из-

бави от глад 200 самотни майки и деца. По предложение на 

кмета на града Иван Портних местният парламент даде съг-

ласие да се увеличи с 200 места капацитетът на обществена-

та трапезария "Вяра, Надежда, Любов" за периода от 1 май 

до 30 септември. С решението на съветниците се увеличава 

финансирането в размер на 40 280 лв. от бюджета на общи-

ната по перото "Други дейности по икономиката". Изхранваме 

общо 750 души. Храненето на 550 от тях се финансира от 

общината, а останалите средства са от Министерството на 

труда и социалната политика. Парите за тях обаче са осигу-

рени по проекти от 1 октомври до 30 април.        Вижте повече 

Младежи с увреждания показаха умения в управлението 

на автомодели 

Младежите от Дома в с.Три кладенци се включиха в състеза-

ние по автомоделни спортове. Във Враца. Състезанието е 

първи етап от реализацията на проекта на СТМК-Враца по 

Програмата „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в 

риск" на Министерство на младежта и спорта. Младежите 

демонстрираха завидни умения и показаха много добри ре-

зултати в управлението на автомоделите. На трето място с 

резултат 33,2 секунди се класира Силвия Николова, втора с 

27,9 секунди е Мая Гошова, а победител с време 25,8 секун-

ди е Цветан Емилов. На всички участници в състезанието 

бяха връчени грамоти и предметни награди.       Вижте повече 

Неосигурените бременни жени да получават допълните-

лен преглед и изследвания предлагат от "Ларго" Кюстен-

дил 

Сдружение „Ларго „ Кюстендил фокусира общественото вни-

мание върху въпроса за доболнична помощ на здравно нео-

сигурени бременни жени и предлага концепция за това как 

проблемът да бъде разрешен. От сдружението организираха 

кръгла маса на тема: „Достъпът на уязвими групи до здравна-

та система". Допълнителен преглед и изследвания на бремен-

ни жени би предотвратил рискови раждания на майките и ув-

реждания на бебето и би спестил на държавата много пари, 

коментират от „Ларго". Наредба 26 на МЗ за доболнична по-

мощ на здравно неосигурени бременни жени не се прилага 

масово в страната, защото РЗОК, лекарите-гинеколози, паци-

ентските организации и самите неосигурени бременни нямат 

информация за тази наредба.                                Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

НАСО набира стажанти 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) е воде-

ща национална организация в областта на социалните услу-

ги и политики, обединяваща доставчиците на социални услу-

ги от цялата страна и в областта на подкрепата на хората с 

увреждания чрез обединяване на организации, социални 

услуги, работодатели и други структури, работещи ЗА хората 

с увреждания. Във връзка с развитие на дейността си НАСО 

набира стажанти за позициите редактор, репортер, връзки с 

обществеността, социални услуги и корпоративна социална 

отговорност за град София.                                  Вижте повече 

 

Фондация "Сийдър" търси изпълнителен директор 

Фондация "Сийдър" търси експерт за позицията 

"Изпълнителен директор", който ще има отговорност да ръ-

ководи Фондацията в нов етап от нейното развитие и растеж. 

Целта на "Сийдър" е разширение на реализираните програ-

ми, пилотиране на нови методи и намиране на иновативни 

решения за проблеми, с които се сблъскват български деца, 

младежи и семейства. Позицията е базирана в София, с чес-

ти пътувания в страната. От новоназначеният изпълнителен 

директор се очаква да започне работа през месец юли. Сро-

кът за подаване на документи е 31 май.             Вижте повече 
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КУЛТУРА 

Концерт подпомага възрастните хора с увреждания в до-

ма в село Веселиново 

Благотворителен концерт се проведе в полза на потребители-

те на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св. 

Франциск”, село Веселиново. Организатор на концерта бе 

Сдружение „Гайтани” и екип от над 40 доброволци – танцьори, 

музиканти. Целите на организацията са да работи за съхраня-

ване и популяризиране на националните културни ценности и 

нематериалното културно наследство, чрез възстановки на 

обреди и празненства, социално-битови обичаи и художестве-

но изпълнителско изкуство – музика, танци, песни, игри.  

Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Кметът на Симитли дарява деца с увреждания 

Събраните пари на своя рожден ден кметът на община Си-

митли Апостол Апостолов дарява на Дневен център за деца с 

увреждания „Слънчев ден" в града. Градоначалникът изрично 

пожела служителите в общинска администрация да не му да-

ват подаръци, а пари в брой. Такава бе кметската воля към 

всичките гости за 55-годишнината на Апостолов. Не липсваха 

и символичните дарове. „Честит юбилей, Апостоле" – надпи-

сът бе на снимка от дълбок архив от зората на демокрацията 

– основаването на СДС в Симитли и изборът на Апостол 

Апостолов за първи председател на партията в града. ОДЗ 

„Детско царство" в с. Крупник пък трогна кмета с фотоколаж. 

Общинарите в Симитли се премениха в специални фланелки 

с надпис „ЧРД, кмете". Той ги събра на обяд да хапнат курбан 

за здраве.                                                                 Вижте повече 

ПРОМЯНАТА помага на стотици деца със специални нуж-

ди с конна терапия 

Социално-отговорната програма на Нова Броудкастинг Груп и 

фондация Reach for Change ПРОМЯНАТА отчита поредния 

реален резултат и успех в полза на обществото. Стотици деца 

със специални нужди ще се лекуват с конна терапия в Конна 

база "ПланаКон" по проект на инициативата, който ще получи 

и финансова подкрепа от Столична община. Идеята за инова-

тивната терапия е на психолога Веселина Фелдман, финалист 

в първото издание на ПРОМЯНАТА, която има за цел да по-

добри живота на българските деца.                      Вижте повече 

Ловеч получи дарение пет автомобила от Ерфурт 

Кметът на побратимения на Ловеч немски град Ерфурт - Анд-

реас Баузевайн, връчи ключовете на пет автомобила, даре-

ние за община Ловеч от Спестовна каса Средна Тюрингия. 

Това са четири аудита и един форд и са в отлично състояние, 

оборудвани са с летни и зимни гуми, уточниха от пресцентъра 

на администрацията в люляковия град. Отделно градската 

управа на Ерфурт дарява офис техника, 40 комплекта чарша-

фи и одеяла за центровете за настаняване от семеен тип, 

както и играчки, дрехи, козметика и лакомства за децата от 

ЦНСТ.                                                                      Вижте повече 

Детски градини получават дарение от кухненски мебели 

за игра 

Двадесет детски градини в София ще получат дарение от 

кухненски мебели за игра. Дарението е направено от един от 

най-големите производители на мебелен обков Hettich 

(Германия), със 127-годишна история. Малките кухни са изра-

ботени от висококачествени плоскости, гарантиращи безопас-

ност на децата, посочиха от фирмата. За предоставяне на 

дарението Столична община организира жребий, по който 

детските заведения да получат малките кухни. Hettich подкре-

пя проекти в цял свят и реализира идеята на представителст-

вото си в България да дари кухни-играчки.          Вижте повече 
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Ивайло Калфин: Пенсионната реформа ще пести по 1,5 

млрд. лв. на година 

„Пакетът, който обсъдихме в сряда в Националния съвет 

за тристранно сътрудничество, има над 20 мерки. По много 

от тях постигнахме съгласие. Уточнихме, че по други проб-

леми, като пенсиите за инвалидност, изработването на 

механизъм за определяне на минимална заплата и минима-

лен осигурителен доход, ще продължим да работим. Има и 

различия. Те са неизбежни. Факт е, че основното възраже-

ние на работодателите е пенсионната вноска, а на синди-

катите - възрастта за пенсиониране, особено на катего-

рийните работници. Обясних им, че докато Министерският 

съвет не приеме на 20 май целия пакет, аз съм готов да 

изчистим, ако можем, още някои от тези въпроси. Следва-

щата седмица ще търсим допълнителни решения. Целта 

на цялото упражнение е да се получи максимална подкрепа и 

от синдикати, и от работодатели. За мен е важно в парла-

мента законопроектът да влезе с максимална обществена 

подкрепа.“ 

Ариане Родер, ЕИСК: Социалното предприемачество се 

прави в екип със съвместни усилия 

Вицепрезидентът на група III на Европейския икономически 

и социален комитет (ЕИСК) Ариане Родер в интервю за 

Агенция „Фокус” по повод посещението си в България и лек-

цията, която изнесе пред студенти от УНСС и Великотър-

новския университет, както и за това какво представлява 

социалното предприемачество и защо е важно за страната 

ни. В качеството си на член на ръководството на секцията 

по вътрешен пазар на ЕИСК и представител на ЕИСК в Екс-

пертната група за Социален Бизнес към Европейската Ко-

мисия, тя работи активно по въпросите свързани със соци-

алното предприятие и социални инвестиции. Тя координира 

и проекта на ЕИСК по Социално предприемачество. Ключо-

вата експертна област на Ариане Родер в ЕИСК и на Евро-

пейско ниво е социално предприемачество и социална иконо-

мика, за които тя е изготвяла ключови становища. В до-

пълнение към работата й в областта на социалните пред-

приятия, тя работи активно в областите вътрешен пазар 

и политика на конкурентоспособност, социална политика, 

интереси на гражданското общество и демокрация. Ариане 

има няколко публикации в областта на доброволчеството, 

гражданския диалог и осигуряването на услуги с нестопанс-

ка цел. 

Милена Дамянова: Новият образователен закон ще гаран-

тира условия за успешна личностна и професионална ре-

ализация на всяко едно дете в България 

Председателят на парламентарната комисия по образова-

нието и науката и вносител на Законопроекта за училищно-

то и предучилищното образование Милена Дамянова от 

ГЕРБ. „Ползите от законопроекта са много. От една стра-

на той ще гарантира по-добра грамотност на българските 

ученици и млади хора. България участва в международни 

изследвания по грамотност от 2000 г. насам. За съжаление, 

не се представя на нивото, което ние бихме желали да ви-

дим. Непрекъснато излизат и биват публикувани в медиите 

различни данни от тези изследвания, затова е крайно време 

да се предприемат конкретни стъпки. Те именно са в посока 

приемане на новото законодателство, на новия закон за 

предучилищното и училищното образование. Той за първи 

път поставя изисквания за умения, които учениците да ус-

вояват в училище. Имам предвид уменията на XXI век като 

предприемчивост, инициативност, умения за работа с 

текст и извличане, критично мислене, работа в екип. Това 

са уменията, които мерят и международните изследвания 

по грамотност и са необходими за бизнеса и пазара на тру-

да. Това е законопроект, който ще доведе и до по-малко от-

паднали ученици, тъй като въвежда нова система за рабо-

та с децата, които имат различни обучителни затрудне-

ния. Не говоря само за децата с увреждания, а за всички, 

които по една или друга причина имат проблеми с усвоява-

нето на учебното съдържание.“ 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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.  

27 май - Бургас, Конференция "НОВО НАЧАЛО - Стартира-

не на иновативни социални услуги за хората с уврежда-

ния в Бургас" 

Събитието се организира от Сдружение "Социален център 

Бургас", представителство на НАСО за Бургас, в рамките 

на проект НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни соци-

ални услуги за хората с увреждания в Бургас, финансиран по 

ОП "Развитие на човешките ресурси". В рамките на проек-

та се въвеждат иновативни социални практики под форма-

та на социален екперимент в подкрепа на хората с увреж-

дания в Бургас.  

1 юни - София, Хепънинг "Ние сме децата на България" 

Национален алианс за социална отговорност организира 

Хепънинг "Ние сме децата на България". Събитието включ-

ва арт-пленер и е част от Националния конкурс за детска 

рисунка "Децата и бъдещето на България" и е предназначе-

но за деца от социални услуги на територията на гр. Со-

фия и деца от масовите училища. 
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Жителите и гостите на Джебел, които на 19 май отбе-

лязват Празника на града. 

 

Жителите и гостите на градовете Пазарджик, Костан-
дово и Елена и на селата Белотинци и Ясна поляна, кои-

то на 21 май отбелязват Празника на тези градове и села. 

 

Жителите и гостите на градовете Балчик, Благоевград, 
Велики Преслав, Девня, Долни Чифлик, Кубрат, Тополов-
град, Чепеларе, Маджарово, Сливница и на селата Алек-
сандрово, Аспарухово, Винище, Горна Ковачица, Долна 

Рикса, Долно Линево, Дондуково, Еловица, Септемврий-
ци, Нова Шипка, Бабук, Сеноклас, които на 24 май отбе-

лязват Празника на тези градове и села. 

 

Димитър Николов, кмет на град Бургас, който на 21 май 

празнува рожден ден. 

 

Мирослав Янчев, кмет на град Златоград, който  на  

22 май празнува рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

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

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

Югоизточна Европа 

18 – 19 май – Брюксел, Заседание на Съвета по образование, 

младеж, култура и спорт на ЕС 

18 – 26 май – Женева, 68-ата сесия на Световната здравна 

асамблея – Общо събрание на Световната здравна организа-

ция 

18 май - Пловдив, Информационен ден схемата „Подобряване 

на производствения капацитет в малки и средни предприятия“, 

по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 

София, Рали за хора с увреждания „СОФИЯ-2015“ 

Априлци, Троян - Информационна среща на тема „ОИЦ-

Ловеч и Община Априлци и Община Троян – три години 

ЗАЕДНО“ 

19 май - Пловдив, Информационна среща за общините за въз-

можностите по ОП РЧР за разработване на социални услуги 

Тетевен, Ябланица - Информационна среща "Три години 

ЗАЕДНО“ 

20 май - Пазарджик, Отбелязване на годишнина от откриване-

то на ЦСРИ на лица с онкологични заболявания 

Разград,  Информационна среща „Подобряване на про-

изводствения капацитет в МСП” на Оперативна програ-

ма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.   

Варна, Стартиране на кампания за прием на фирми в 

Бизнес инкубатор - Варна, организирана от Регионална-

та агенция за предприемачество и иновации – Варна 

(РАПИВ) в рамките на проект „Разширяване на Бизнес 

Инкубатор-Варна към РАПИВ“ 

Варна, Обучителен семинар по „Хоризонт 2020“ 

21 май - Велико Търново, Информационна среща за общините 

за възможностите по ОП РЧР за разработване на социални 

услуги 

Бургас, Обучителен семинар по „Хоризонт 2020“  

21 - 22 май - Видин,  Международна конференция, посветена 

на Дунавската стратегия на тема: „Дунавски партньорства за 

растеж” 

26 май - Бойница, среща за представяне на процедура 

„Независим живот“, финансирана от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

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  

https://docs.google.com/forms/d/17OeAXWdD-9OaXhEB3gSCqPDQgbWX-cekidEdT726L2o/viewform
http://projects-namrb.org/images/novini/Sponsorship_NEXPO_2015_BG.pdf
http://projects-namrb.org/images/novini/Sponsorship_NEXPO_2015_BG.pdf
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/18
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/18
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/18
http://bit.ly/1B1tAp3
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/18
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/18
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/18
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
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/19
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/19
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/20
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/20
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/20
http://www.rapiv.org/eng/Default.aspx?alias=www.rapiv.org/eng/bg
http://www.rapiv.org/eng/Default.aspx?alias=www.rapiv.org/eng/bg
http://www.rapiv.org/eng/Default.aspx?alias=www.rapiv.org/eng/bg
http://www.rapiv.org/eng/Default.aspx?alias=www.rapiv.org/eng/bg
http://www.rapiv.org/eng/Default.aspx?alias=www.rapiv.org/eng/bg
http://mu-varna.bg/BG/Pages/mu-varna-obuchitelen-seminar-horizont.aspx
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
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2042-2015-05-08-15-11-10
http://www.ars-consult.eu/
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/21
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/21
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/21
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/05/26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/412-2015-04-28-13-07-55
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/412-2015-04-28-13-07-55
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6950&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=6950&g=


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) 

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.) 

Бр. 20(4)/18.05.2015 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.) 

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/1HVvxaD
http://bit.ly/1HVvxaD
http://bit.ly/1GI8tdq
http://bit.ly/1GI8tdq
http://bit.ly/1dFd6Oe
http://bit.ly/1dFd6Oe
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1ICr5Aj
http://bit.ly/1ICr5Aj
http://bit.ly/1JJTvcY
http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/1Iw9tHd
http://bit.ly/1DMEZJl
http://bit.ly/1Fn4Z4F

