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НОВИНИ ОТ НАСО  

Семинар „Работата на Центрове за социална рехабили-

тация и интеграция за деца с увреждания” в Несебър 

На 26 и 27 май в зала „Сочи” в град Несебър (Старият град) се 

проведе семинар на тема „Работата на Центрове за социална 

рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”, организи-

ран от община Несебър, в качеството на представителство на 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и ЦСРИ 

„Слънчице”-гр. Несебър. На събитието, на което бяха покане-

ни Центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца 

с увреждания от цялата страна, се отзоваха колеги от Сдруже-

ние „Евроинтеграция”, ЦСРИ за деца с увреждания „Еврини” - 

гр. Варна, Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, ЦСРИ за 

деца „Алтернатива”- гр. Стара Загора и КСУДВ-Ямбол и ЦСРИ

-гр. Ямбол. 

Национална среща на услуга Звено „Майка и бебе“ 

На 3 юни 2016 г. в националния офис в София на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО) се проведе втора по 

ред национална среща на ръководители на услугата Звено 

„Майка и бебе“ (ЗМБ). Първата такава среща, пак по инициати-

ва на НАСО, бе проведена в края на месец януари 2016 г. в 

град Пловдив, където КСУДС-Пловдив, в качеството си на 

представителство на НАСО за областта, бе домакин. В страна-

та функционират 9 звена "Майка и бебе". Целта на срещата 

беше да бъде дискутирана ролята на услугата в подкрепата на 

бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, както и 

да се изведат основни предложения за промени, които да оп-

тимизират работата и да повишат качеството на услугата. 

Членове на НАСО в цялата страна отбелязаха 1 юни 

През целия месец май членове и представителства на Нацио-

нален алианс за социална отговорност (НАСО) в цялата стра-

на реализираха серия от кампании, инициативи и събития, 

посветени на Международния ден на детето. Кулминацията на 

голяма част от тези прояви беше в дните преди или на самия 1 

юни. Множество общински администрации, читалища и библи-

отеки, както и корпоративния сектор, също подкрепиха финан-

сово или с участието на доброволци грижата за незабравимия 

празник на най-ценните съкровища на България – децата.  

КАЛЕНДАР 

7 юни - Имен ден: Валери, Валерия  

8 юни - Световен ден на океаните 

9 юни - Възнесение Господне (Спасовден) 

10 юни - Празник на град Попово 

11 юни - Празник на икономистите в България 

12 юни - Световен ден против детския труд 

Ден на работниците от леката промишленост  
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 ЕК приема заявления за Европейската награ-

да за достъпни градове за 2017 г. 

 Ивайло Иванов е назначен за заместник-

министър на труда и социалната политика 

 С 20% се увеличават средствата за студентс-

ки стипендии 

 Министър Русинова инициира консултации по 

проблемите на децата 

 Подкрепена заетост за 2 000 безработни хора 

с увреждания 

 МТСП ще продължи да помага на бизнеса при 

намирането на нужните квалифицирани спе-

циалисти 

 Отпаднаха ограниченията за свободно движе-

ние и достъп до пазара на труда за българи в 

Швейцария 

 България представи изпълнението на Конвен-

цията на ООН за правата на детето 

 През 2015 г. значително е повишен обхватът на 

младежи в инициативи за кариерно развитие 

 Изпълнението на мерките за образование и 

обучение бележат най-голям напредък в Плана 

за действие „Предприемачество 2020 – Бълга-

рия“ 

 Министерството на здравеопазването и евро-

пейският офис на СЗО ще подпишат ново дву-

годишно споразумение за сътрудничество 

 Регламентират се изискванията за разработва-

не на държавните образователни стандарти за 

придобиване на квалификации по професии 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

 Фондация "Кондордия" организира спортен 

празник за социално включване в София 

 С фотоконкурс Шумен отбелязва Междуна-

родния ден за борба с детския труд 

 Нова социална услуга заработи в лознишкото 

село Крояч 

 Община Две могили ще кандидатства за съз-

даване на Комплекс за социални услуги 

 106 години отбеляза Домът за стари хора в 

Свищов 

 Стартира „Младежка доброволческа служба” 

2016 във Варна 

 Дни на социалните услуги в Димитровград 

 Деца от социални домове летяха с въздушни 

балони над Белоградчик 

 Кмет даде по 1000 лв. за новородено в Стрел-

ча 

 Церемония по връчване на наградите „Златна 

ябълка“ 

 Новият Дневен център за деца с увреждания в 

Разград получи автомобил като дарение 

 Центърът за хора с увреждания в Симитли 

празнува 8-и рожден ден 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 500 000 билета за параолимпиадата ще бъ-

дат подарени 

 "Добруджански хляб" АД подари площадка 

на ДДЛРГ-Добрич 

 Изворна вода "Бачково“ дари компютърна 

зала на КСУ "Олга Скобелева" 

Зам.-министър Иван Димов: Процесът обучение - 

наука - иновации - бизнес е неделим 

Проф. Иван Димов е заместник-министър на образованието и 

науката. Той е авторитетен учен, досегашен председател на 

Научния съвет на Института по информационни и комуникаци-

онни технологии към Българската академия на науките. Ръково-

дител е на секция по Паралелни алгоритми 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 ПР общността поиска гласност за търговските 

марки, ангажирани с кауза 

 Близо 20 000 отпаднали от професионалните 

школа 

 250 лв. ще бъде държавната помощ за първо-

лаци и тази година 

 2 621 782 българи живеят в крайна бедност, 

сочи ново изследване 

 Всеки десети българин е участвал в мерки по 

Оперативната програма „Развитие на човеш-

ките ресурси“ 

 МФ очаква излишък в размер на 2 683 млн. 

лв. по Консолидираната фискална програма 

към май 2016 г. 

 Над 1 500 свободни работни места на трудо-

вите борси през май 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 План за действие с мерки, адресиращи основни-

те проблемни области, възпрепятстващи нараст-

ването на инвестициите 

 Проект на Постановление на Министерския съвет 

за одобряване на допълнителни трансфери за 

закупуване на учебници и учебни помагала за 

децата и учениците в общинските детските гра-

дини и училища за 2016 година 

 Проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по маща-

би инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от 

ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

 Проект на Доклад за изпълнение на Плана за 

действие по изпълнение на Дългосрочната стра-

тегия за заетост на хората с увреждания 2011-

2020 г. за периода 2014-2015г. 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

30 май - 9 юни - Пловдив, Инсталацията по проект „Лични 

местоимения: Ние, Вие, Те” гостува на две места в града  

6 юни - Пазарджик, Информационна среща „Работа с Ин-

формационна система за управление и наблюдение  на 

средствата от ЕС в България 2020 и възможностите за фи-

нансиране по програмите през 2016 г.“ 

Сухиндол, Информационна среща „Актуални и предстоящи 

възможности – 2016 г.“ 

Копривщица, "Актуални и предстоящи процедури по програ-

мите, съфинансирани от ЕСИФ" 

7 юни - Пирдоп, „Работа с Информационна система за уп-

равление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 

2020 и възможностите за финансиране по програмите през 

2016 г.“ 

Лясковец, „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“ 

Ловеч, „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 

г.“  

8 юни - Златарица, „Актуални и предстоящи възможности – 

2016 г.“ 

9 юни - Варна, Рисуване на открито - „Три поколения рису-

ват заедно“, Фондация „Да съхраним жената“ 

Елена, „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“ 

Никопол, Актуални и предстоящи процедури по ОП „ИК“, ОП 

"РЧР" и ПРСП 

10 юни - Варна, VII художествено творческа изложба „Опит 

за летене“ 

Свищов, „Актуални и предстоящи възможности – 2016 г.“ 

Ямбол, Конференция "Мобилен ли си? Не, глобален. Бизне-

сът е глобален, скоро и €разъм." 

11-12 юни - София, Спортът, като механизъм за социално 

включване, Фондация "Конкордия България" 

9 юни - София, Заключително събитие за първи етап на 

програма „Едно училище за всички“, Център за приобщава-

що образование  

13 юни - София, Дом на Европа, “Световни тенденции в 

социалното предприемачество"  
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СЪБИТИЯ НА НАСО  

8 юни - Варна, Община Варна, Изнесена национална 

приемна на НАСО и АСП 

Приемната е част от програмата на Национален форум 

изложение „Социални услуги, заетост и развитие“. 

9-10 юни - Варна, к.к. Златни пясъци, Национален фо-

рум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“  

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 други. 

За първи път и като водещ фокус на програмата на Фору-

ма е включена темата за заетост на хората с увреждания 

на отворения пазар на труда като нов момент в развити-

ето на дейностите в тази област в България. Форумът 

включва също изложение на социалните услуги чрез излож-

бена площ, с цел представяне на добри практики, обмен на 

опит и развитие, както и уъркшопи за ролята на изкуст-

вото в социалните услуги за развитие на трудови умения 

и възможности за социално предприемачество. 

10 юни - Варна, к.к. Златни пясъци, Общо събрание 

на НАСО 

10 юни - Варна, к.к. Златни пясъци, Национална сре-

ща на представителствата на НАСО 

30 юни - Павликени, "Междуинституционално сътруд-

ничество при реализиране на грижата за деца с проб-

лемно поведение в ЦНСТДМБУ" 

НАСО заедно с в КСУ-гр. Павликени организира работна 

среща, целяща да запознае участниците с опита и резул-

татите от работата на колеги от различни Центрове за 

настаняване от семеен тип в страната, да определи 

проблемни области и предложения за решаването им в 

посока развитие на услугата. По време на срещата ще 

вземат участие представители на институциите – 

МКБППМН към община Павликени, ОЗД към ДПС гр. Павли-

кени, РУП гр. Павликени, местни училища. 

1 юли - Пазарджик, Обучение „Мобилна работа в 

социалните услуги. Видове и специфика“ 

Обучението се организира от НАСО чрез представителс-

твото в гр. Пазарджик Фонд за ПП - ИГА. Целта на обуче-

нието е запознаване със същността, целите и задачите 

на мобилната работа, отделните етапи на протичане на 

мобилната работа, както и необходимостта от спазване-

то на безопасност и професионални граници. Ще бъде раз-

гледана спецификата на мобилната работа при различни-

те уязвими групи както и документиране на мобилната 

работа. Обучители ще бъдат Валентина Гешева от Фонд 

за ПП – ИГА и координатор на НАСО за област Пазарджик 

и  Вяра Смиленова – регионален координатор на АСП за 

Пазарджик. Участието в обучението е безплатно. 

6-8 юли - Белоградчик, Обмен на опит на услугите 

"ЦСРИ" и "Дневен център" 

НАСО, Фондация „Подкрепа за реализация“ гр. Видин 

(представителство на НАСО за Област Видин) и ЦСРИ за 

деца до 18 г. – гр. Велико Търново (представителство на 

НАСО за Област Велико Търново) организират втора ра-

ботна среща за обмяна на опит между специалистите 

работещи в Центровете за социална рехабилитация и 

интеграция и Дневните центрове. Стъпвайки върху съз-

дадената платформа на партньорство и подкрепа между 

специалистите, целта на срещата е съвместната рабо-

та да бъде задълбочена в търсене на правилни решения, 

обмяната на практически опит и споделяне на добри прак-

тики, както и разширяване на работното пространство 

за нови колеги. Участниците в тази среща ще имат въз-

можност отново да обсъдят прилагането на методичес-

ките изисквания, да сравнят техники и похвати, да диску-

тират конкретни казуси от практиката, да заимстват 

добри модели, да надградят своите професионални знания 

и умения и най-вече да се подкрепят и насърчат взаимно. 

Работната среща ще включва изнесена национална прием-

на „Социални услуги“ на НАСО и АСП. 

21 - 22 юли - Ямбол, Национална инициатива 

"Заедно можем повече" 

Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол 

и Национален алианс за социална отговорност организи-

рат втората среща за 2016 г. от националната инициа-

тива „Заедно можем повече”. Работните срещи от цикъла 

„Заедно можем повече” и през 2016 г. ще продължат да 

бъдат обединени под мотото „СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОБРИ 

ПРАКТИКИ – ПЪТ КЪМ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ”. Програмата на събитието още е 

в процес на уточняване. 
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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 безработ-

ни над 29 години по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 

 Програма Херкулес III за 2016 (9 юни, 16 юни, 23 

юни 2016) 

 ПрограмаEASI, Ос PROGRESS: Действия за увели-

чаване на търсенето и предлагането на финансов 

пазар за социални предприятия (13 юни 2016) 

 Операция „Добри и безопасни условия на 

труд“ (14 юни 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура“, II сесия на Конкурс 

по програма за културни контакти „Мобилност“ (15 

юни 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура“, Конкурс за финанси-

ране на проекти за изследване, развитие и прив-

личане на нови публики (16 юни 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура“, Конкурс за финанси-

ране на проекти за проучване, опазване и популя-

ризиране на нематериално културно наследство 

(16 юни 2016 г.) 

 ФРГИ, Институционално укрепване на обществе-

ните фондации  (20 юни 2016 г.) 

 ТСА, Конкурс за добри и иновативни практики в 

областта на заетостта (20 юни 2016 г.) 

 БЦНП, Програма за социално предприемачество 

на НПО 2016/2016  (24 юни 2016 г.) 

 Конкурс ‐ Стартъп за Училищни модели – 2016 (24 

юни 2016 г.) 

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

2016 г.) 

 Намаляване на безработицата сред младите хора 

и създаване на кооперации (30 юни 2016) 

 Фондация „Пловдив 2019″, Покана за нови проек-

ти, целящи разширяване на програмата, заложена 

в апликационната книга на Пловдив за Европейска 

столица на културата (10 юли, 10 октомври, 10 де-

кември 2016 г.) 

 МОН, Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП", 

Покана за набиране на предложения за действия 

за двустранно сътрудничество (9 декември 2016 

г.) 
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ЧЕСТИТО 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Николай Мелемов, кмет на Смолян, който на  

10 юни празнува рожден ден. 

Уважаеми колеги и приятели, можете да изпращате сво-

ите предстоящи събития и реализирани инициативи с 

цел популяризиране, привличане на нови партньори и раз-

ширяване на спектъра и обхвата на постигнатите ре-

зултати на nasoki@naso.bg. 
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