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НАСО    

Nasoki.bg 

КАЛЕНДАР 

16 юни - Международен ден на африканското дете 

(ЮНЕСКО) 

17 юни -  Световен ден за борба със сушата и нас-

тъпването на пустините 

18 юни - Световен ден на филателията  

Ден на достойнството на болните от аутизъм 

(Autistic Pride Day)  

Празник на обединения град Смолян 

19 юни - Празник на войските за ядрена, химическа и 

биологическа защита 

Ден на дарителя и Празник на Националния 

музей “Земята и хората”  

20 юни - Международен ден на бежанците 

21 юни - Световен ден на хидрологията 

Неделя на всички български светии, Именници: 

Асен, Аспарух, Крум, Панайот, Румен, Румяна, 

Чавдар 

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Девети национален форум „Европейско партньорство за 

нови и качествени социални услуги“ 

От 11 до 13 юни 2014 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се прове-

де Деветият национален форум на доставчиците на социал-

ни услуги. Събитието се организира от Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерст-

во на труда и социалната политика, Национално сдружение 

на общините в Република България и Европейска асоциация 

на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). 

През тази година в програмата на Деветия форум бяха вклю-

чени три дни, посветени на добри практики в социалните ус-

луги от България и Европа, стандарти за качество на социал-

ните услуги и внедряването на нови услуги в социалния сек-

тор.                                                                           Вижте повече 

НАСО отбеляза 5-та годишнина и обяви Годишните награ-

ди за принос в социалното развитие на България 

На 11 юни 2014 г. в балната зала на хотел Интернационал, 

Златни пясъци, се състоя гала вечеря за отбелязване на пе-

тата годишнина от учредяването на Национален алианс за 

социална отговорност. В рамките на официалната програма 

бяха обявени и връчени вече традиционните годишни награ-

ди на НАСО за принос в социалното развитие на България. 

Годишните награди са израз на изпълнението на целите на 

НАСО за мотивиране, стимулиране и популяризиране разви-

тието на социално отговорни политики и дейности в Бълга-

рия. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, приветства 

гостите на честването и отбеляза, че петата годишнина е 

само административен показател, но работата за развитие 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1i2RwET
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на социални политики, международно и национално парт-

ньорство, е плод на дългогодишни усилия и работа на мно-

жество партньори, колеги и приятели.                 Вижте повече 

 

Обучение „Европейският семестър – възможности за 

участие на НПО-сектора“ 

На 11 юни 2014 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе 

обучение на тема „Европейският семестър – възможности за 

участие на НПО сектора“. Обучението се реализира от Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) със съдейс-

твието на Европейската асоциация на доставчиците на услу-

ги за хора с увреждания (EASPD), чийто представител за 

България е НАСО. Основен лектор бе г-н Люк Зелдерло, ге-

нерален секретар на EASPD. Събитието бе открито от г-н 

Георги Георгиев, председател на НАСО. Сред участниците 

имаше представители на общини, национално представител-

ни организации на и за хора с увреждания, членове на Наци-

оналния съвет за интеграция на хората с увреждания, предс-

тавители на НАСО в страната и членове на екипа на Алиан-

са.                                                                            Вижте повече 

 

Редовно общо събрание на Национален алианс за соци-

ална отговорност 

На 14 юни 2014 г. в кк Златни пясъци, Варна, се проведе Ре-

довно общо събрание на Национален алианс за социална 

отговорност. Дневният ред включваше: отчет на УС за 2013 

година, приемане на финансовия отчет за 2013 г.; приемане 

на бюджета за 2014 г. и актуализация на програмата и цели-

те на НАСО до 2015 г. Редовното общо събрание на НАСО 

беше част от програмата на Деветия национален форум на 

доставчиците на социални услуги, който се организира от 

НАСО. За председател на ОС бе избрана г-жа Светла Григо-

рова, член на УС. По всички точки от дневния ред от името 

на УС докладва председателят на Организацията Георги 

Георгиев. Установеното развитие на НАСО спрямо предход-

ната година продължава с ускорени темпове, посочи той в 

своето изложение.                                                 Вижте повече 

Среща на представителствата на НАСО 

На 13 юни 2014 г. в рамките на Деветия национален форум 

на доставчиците на социални услуги, се проведе и среща на 

представителствата на Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО), на която бяха обсъдени възможностите и 

формите за развитие на национално и европейско партньорс-

тво на НАСО. Модератор и водещ на срещата бе г-н Георги 

Георгиев, председател на Алианса. В срещата се включиха 

по-голямата част от представителствата на НАСО и членове-

те на екипите на организацията. Към момента НАСО има 20 

представителства в цялата страна, в допълнение към 2 наци-

онални офиса в София и Варна и още два специализирани 

офиса във Варна, стана ясно при откриването на срещата.  

Вижте повече 

 

НАСО участва в представяне на успешни проекти в Юго-

източен регион 

На 12 и 13 юни 2014 г. експерти от 13 общини от Югоизточен 

регион представиха успешни проекти, реализирани с евро-

пейски средства на двудневна регионална среща на тема: 

„Кохезионната политика и възможностите на оперативните 

програми”, организирана от Община Ямбол и Областен ин-

формационен център – Ямбол. Национален алианс за соци-

ална отговорност се включи в събитието чрез ЦОП "Усмивка", 

което е регионално представителство на НАСО за региона. 

Участниците във Форума се запознаха с организация и цели-

те на НАСО, неговите структури в страната, включително 

регионалното представителство в Ямбол и възможностите за 

международно и национално партньорство чрез НАСО.  

Вижте повече 

http://bit.ly/1hZpqtR
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http://bit.ly/1lqMGf3
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Международна конференция на труда в Женева 

България подкрепя стартирането на Програма за справедли-

ва миграция на Международната организация на труда 

(МОТ). Това съобщи заместник-министърът на труда и соци-

алната политика Светлана Дянкова по време на дискусиите 

на ръководителите на делегации в рамките на 103-та сесия 

на Международната конференция на труда. Форумът се про-

веде в периода 28 май -12 юни 2014 г. в Женева, Швейцария. 

в Женева, Швейцария. „Социалните ползи от трудовата миг-

рация са обвързани с равния достъп до пазара на труда, пра-

вото на достойно заплащане, на безопасни и здравословни 

условия на труд и защита от дискриминация на работниците”, 

отбеляза заместник-министър Дянкова.               Вижте повече 

EС: подобряване на здравето и безопасността на работе-

щите 

ЕС обяви планове за гарантиране на по-добри условия на 

труд и намаляване на трудовите злополуки в Европа. Всяка 

година над 3 милиона души в ЕС пострадват при тежки трудо-

ви злополуки — по определение това са злополуки, водещи 

до най-малко 3-дневно отсъствие от работа, а 4000 души го-

дишно умират в резултат на подобни злополуки. Почти една 

четвърт от работещите европейци смятат, че условията им 

на труд крият заплаха за тяхната безопасност. Трудовите 

злополуки водят не само до човешки страдания, но и до сери-

озни разходи за икономиката: само в Германия отпуските по 

болест водят до загуба на производителност в размер на 

3,1% от БВП на година. Злополуките и заболяванията предиз-

викват и повишаване на разходите за социална сигурност.                                                               

Вижте повече 

Приет е Планът с мерки за 2014-2015 г. за изпълнение на 

Дългосрочната стратегия за заетост на хората с уврежда-

ния 

Министерският съвет прие План за действие за периода 2014

-2015 г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за зае-

тост на хората с увреждания 2011-2020 г. Стратегическата и 

оперативните цели в него са насочени към осигуряване на 

трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания с 

оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноцен-

ното им интегриране в обществото, създаване на предпос-

тавки те да водят самостоятелен и независим живот, както и 

постигане на ефективно социално включване чрез реализа-

цията им на свободния пазар на труда.               Вижте повече 

Стартира обществено допитване за образователната ре-

форма 

Министерството на образованието и науката стартира общес-

твена дискусия по основни въпроси за нов закон за училищно 

образование. Образованието трябва да е приоритет на цяло-

то общество, защото от неговото качество зависи професио-

налната и личната реализация на младите хора. В последни-

те месеци ръководството на Министерството на образование-

то и науката проведе много срещи с директори и учители в 

страната, за да чуе тяхното мнение както за необходимостта 

от неотложни промени в системата, така и за запазване на 

позитивното в българското средно образование.  

Вижте повече 

С 2,7 на сто се увеличава социалната пенсия за старост 

от 1 юли 

Правителството определи нов размер на социалната пенсия 

за старост. От 1 юли т. г. тя се увеличава с 2,7% - от 110 лв. 

на 113 лв. месечно. Това ще доведе до увеличаване на раз-

мерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност 

– пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска 

инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персонал-

ната пенсия, както и на нормативно установените добавки 

към пенсиите.                                                          Вижте повече 

Добри практики за връщане на отпаднали деца в учили-

ще дискутираха в град Бургас 

514 деца в Бургаска област са напуснали училище през изми-

налата учебна година. По този показател регионът е на шес-

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/612-2014-06-16-04-52-36
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/621-e
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/614-2014-2015
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/622-2014-06-16-06-02-43
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/615-2-7-1
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то място по незавършили основно и средно образование 

ученици. Това стана ясно на организираната от Държавната 

агенция за закрила на детето междуведомствена среща на 

тема „Как да предотвратим отпадането на деца от образо-

вателната система?”, която се проведе на 9 юни 2014 г. в 

град Бургас. В дискусията участваха представители на от-

дел „Бургас” на Главна дирекция „Контрол по правата на 

детето” на ДАЗД, РИО, на общинските администрации от 

област Бургас, на Регионална дирекция за социално подпо-

магане и дирекциите „Социално подпомагане” в областта, 

директори на училища, неправителствени организации.  

Вижте повече 

Включват младите хора при формирането на политики 

за тяхното бъдеще 

Осигуряването на участието на младите хора във вземане-

то на решенията и постигането на конкретни резултати е 

основен приоритет в работата на Държавната агенция за 

закрила на детето. Ние насърчаваме тази ангажираност 

чрез Съвета на децата, в който момчетата и момичетата 

имат възможност да изразяват своето мнение и пълноценно 

да участват в процесите на взимане на решения при разра-

ботването на политики за тяхното бъдеще. Това заяви пред-

седателят на ДАЗД Ева Жечева при откриването на регио-

нална среща в Сливен на 12 юни 2014 г., на която бяха 

представени резултатите от изпълнението на проект 

„Насърчаване на детското участие, чрез укрепване ролята 

на младежките съвети на училищно, общинско, областно и 

национално ниво”.                                                Вижте повече 

Работна среща обсъди проекти за предоставяне на со-

циални услуги с европейски средства 

В Хасково се състоя работна среща на екип от Главна ди-

рекция „Социално подпомагане" с началник отдели „Хора с 

увреждания и социални услуги", началник отдели „Социална 

закрила" в дирекциите „Социално подпомагане" и експерти 

в регионалните дирекции за социално подпомагане в облас-

тите Хасково, Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали. 

Теми на обсъждане бяха напредъкът по изпълнението и усво-

яването на финансови средства по приоритетна ос 5 на Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси", ангажи-

ментите на структурите на Агенцията за социално подпомага-

не (АСП), отговорни за изпълнение на проектите за предоста-

вяне на социални услуги в семейна среда и в общността - 

постижения, ниво на изпълнение, трудности и рискове.  

Вижте повече 

Обсъдиха се реформи на системата за детско правосъ-

дие 

Реформата в правосъдието за детето изисква много добра 

координация между всички ангажирани институции, съобщи 

на 10 юни 2014 г. заместник-министърът на труда и социална-

та политика Лазар Лазаров по време на Конференция на те-

ма „Деца в конфликт със закона – реформа на системата за 

детско правосъдие в съответствие с международните стан-

дарти и най-добрия интерес на детето“. Във форума участва-

ха председателят на Народното събрание Михаил Миков, 

министърът на правосъдието Зинаида Златанова, представи-

телят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, националният 

омбудсман Константин Пенчев и др.                    Вижте повече 

3,5 млн.лв. за обучения на общински евро-експерти 

Оперативна програма „Техническа помощ" осигурява възмож-

ността 800 евро-експерти от всички 264 общини да бъдат 

обучени и подготвени за новия програмен период 2014-2020. 

Проектът се изпълнява от Националното сдружение на общи-

ните в Република България (НСОРБ) - проект „Е-ПОДЕМ - 

европейски проекти, общински дейности и електронен мени-

джмънт. По този начин се осигурява възможност да се надг-

радят постигнатите в рамките на този програмен период 

(2007-2013 г.) резултати, като се повиши капацитета на об-

щински експерти, трайно заети в подготовката, изпълнението 

и отчитането на европейски проекти. Моментът е ключов с 

оглед приключването на стария и предстоящото стартиране 

на новия програмен период 2014-2020 г.             Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/617-2014-06-16-05-22-05
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/618-2014-06-16-05-24-58
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/619-2014-06-16-05-27-18
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/613-2014-06-16-04-55-01
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/620-3-5
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

168 млн. деца по света работят, за да подпомагат се-

мейния бюджет 

168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност 

за образование, защото трябва да работят, за да подпома-

гат семейния бюджет. Това показват последните данни на 

Международната организация по труда, от септември 2013 

г. Под мотото „Да разширим социалната закрила! Да пре-

махнем детския труд!” през 2014 г. светът отбелязва за 12-

и път Световния ден срещу детския труд – 12 юни. Целта 

на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на 

проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. 

През 2013 г., на Третата международна конференция за 

детския труд в Бразилия, международната общност прие 

Декларация, която акцентира върху необходимостта от дос-

тойни условия на труд за възрастни, адекватни обезщете-

ния за безработни, задължително качествено образование 

за всички деца и социална закрила за тях.       Вижте повече 

 

Данни за средната месечна заплата в Централна и Из-

точна Европа 

С близо 530 лв. се е повишила средната заплата в Бълга-

рия за последните 10 г. През 2004 г. е била около 150 евро 

(293 лв.), а за тази се очаква да е 420 евро (около 822 лв.), 

става ясно от данни на “УниКредит”. Повишението през 

тази спрямо предходната година ще е с около 7 евро, или 

близо 14 лв. За 2015 г. прогнозите са средномесечната зап-

лата у нас да достигне 434 евро на месец през 2015 г. Това 

прави приблизително 850 лв. В началото на кризата през 

2008 г. заплатите у нас са били 279 евро (около 546 лв.). 

Въпреки повишението с близо 530 лв. за 10 г. страната ни 

остава с едни от най-ниските заплати в региона на Цент-

рална и Източна Европа.                                    Вижте повече 

Всеки пети работодател възнамерява да наеме още пер-

сонал 

Близо един от всеки пет български работодатели планира да 

увеличи броя на персонала си през третото тримесечие на 

тази година, сочат резултатите от обзорно изследване на 

компанията „Менпауър“ за заетостта. Нетната прогноза за 

заетостта в България за периода юли-септември е +14%, а 

позитивни планове за наемане са отчетени във всички индус-

триални сектори, обхванати от проучването. Резултатите 

остават без промяна в сравнение с предишното тримесечие 

и на годишна база. От всички 753 работодатели, взели учас-

тие в проучването, 19% твърдят, че възнамеряват да наемат 

служители в периода от юли до септември. Само 5 на сто 

възнамеряват да намалят персонала си.            Вижте повече 

НСИ обяви годишна дефлация от 2% 

Според данните на НСИ дефлацията на месечна основа, 

тоест през май спрямо април е 0.5%, а на годишна - през май 

т. г. спрямо май 2013 година - е 2%. От началото на годината 

(май 2014 спрямо декември 2013) дефлацията е 1%. И на 

средногодишна база (юни 2013 - май 2014 спрямо юни 2012 

спрямо май 2013) статистиката отчита дефлация от 1.2%. 

Така на годишна база май т. г. е десетият пореден месец (от 

август миналата година насам) с понижение на потребителс-

ките цени. На месечна основа едва четири непоредни месе-

ца имаха леко повишение на потребителските цени.  

Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Възможности за развитие на социално предприемачест-

во представи ОИЦ-Ловеч 

Приключиха срещите на ОИЦ - Ловеч на тема "Новите Опе-

ративни програми 2014-2020 в подкрепа на хората в риск" в 

осемте общини на областта. В тях взеха участие над 220 

представители на социалните услуги, власти и институции, 
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фирми, граждански, професионални и социални сдружения, 

които се запознаха със същността на социалната икономика 

и възможностите за развитието й през периода 2014-2020 г. 

По време на срещите бе представена актуална информа-

ция за възможностите за реализиране на различни инициа-

тиви в социалната област, които ще бъдат подкрепени от 

Еврофондовете през идните седем години.      Вижте повече 

Нов клуб за възрастни и хора с увреждания в столицата 

Заместник-кмета на Столична община г-жа Албена Атанасо-

ва в Направление „Социални дейности и интеграция на хо-

ра с увреждания“ откри още един Клуб за за възрастни и 

хора с увреждания. Клубът се намира в кв. Младост 3 до бл. 

334 и е за над 50 човека. Там ще се събират възрастните 

хора от квартала, за да провеждат ежедневните си срещи, 

да играят шах, табла и карти. В близост до него има и детс-

ка площадка, която ще бъде много посещавана и от внуците 

им. На мероприятието присъстваха и президента на Репуб-

лика България от 1990 до 1997 г. Желю Желев, който е жи-

тел от квартала, г-жа Цвета Авджиева – кмет на район Мла-

дост и ръководството на района, г-жа Мина Владимирова – 

директор на дирекция „Социални дейности“, както и Прияте-

лят на месец Юни – артиста Димитър Туджаров-Шкумбата.  

Вижте повече 

Приключи вторият етап на програмата „Работилница за 

родители – да пораснем заедно” 

На 6 юни се проведе последната, 12 работилница с родите-

ли от втория етап на Програмата „Работилница за родители 

– да пораснем заедно” на УНИЦЕФ – България, ФИЦЕ – 

България и Община Смолян. Програмата използва методи-

те на групова работа. Проведоха се 12, тематично свързани 

сесии с родители на деца до 4 години. Сесиите бяха с про-

дължителност два часа. Водеха се от екип от двама специа-

листи – Елена Костадинова и Цонка Дурева, които имат 

предварителна подготовка и познания за ранното детско 

развитие. Специалистите и родителите бяха партньори, 

които си сътрудничеха активно по време на сесиите в тър-

сенето на решения за изпълнение на родителските отговор-

ности.                                                                        Вижте повече 

Община Пловдив открива 37-ма социална услуга 

В пет прекрасни защитени жилища от семен тип в Пловдив 

започва настаняването на деца с увреждания, съобщи замес-

тни-кметът на града Георги Титюков. Те са изградени по опе-

ративна програма, като безвъзмездната помощ от европейс-

ките фондове е в размер на 3,751 млн. лв., а с други 600 хил. 

лв., също спечелени по проект, се осигуряват заплатите на 

обслужващия персонал. Център от семеен тип за възрастни 

хора с психични разстройства ще е 37-мата социална услуга, 

която общината се подготвя да открие в началото на август. С 

20 хил. лв. от бюджета предстои подходящото преустройство 

и обновяване на самостоятелна сграда в близост до Психо-

диспансера на „Пещерско шосе” 68.                      Вижте повече 

Кино става Дневен център за възрастни хора в Свиленг-

рад 

Община Свиленград обяви началото на проект „Подкрепа за 

социални групи в неравностойно положение в трансграничния 

регион” Свиленград – Узункьопрю, на пресконференция, която 

се проведе в малката зала на Общинска администрация - 

Свиленград. Проектът предвижда да бъде изграден Дневен 

център за възрастни хора в Свиленград, а в турската община 

Узункьопрю – Център за развитие на жени. Финансирането е 

по програмата за Трансгранично сътрудничество България – 

Турция 2007-2013 г. Изпълнява се от община Свиленград в 

партньорство с община Узункьопрю – Турция.     Вижте повече 

Телефонът за правна помощ набира популярност 

Все повече обаждания започва да получава Националният 

телефон за правна помощ. На горещата линия всеки може да 

получи юридически съвет на цената на един градски разговор, 

вместо на тази на адвокатска консултация. Експерти по граж-

дански, наказателни и административни дела чакат от другата 

страна на линията, за да дадат съвет на всеки, който е в нуж-

да, съобщава БТВ. Горещият телефон работи всеки делничен 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/633-2014-06-16-07-38-07
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/624-2014-06-16-06-40-24
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/626-2014-06-16-06-49-51
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/627-37
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/628-2014-06-16-07-28-57


Бр. 24(3)/16.06.2014 г. 

ден от 9 до 17 часа, продължителността на разговора е 20 

минути. Ако времето е недостатъчно, тази консултация про-

дължава в следващо обаждане.                         Вижте повече 

 

Стартираха новите социални услуги на Община Борово 

На църковния празник Свети Дух - 9 юни, Община Борово 

официално откри три нови социални услуги за деца и мла-

дежи – Център за настаняване от семеен тип „Св. Мина”, 

Преходно жилище „Патиланци” в село Брестовица и Център 

за обществена подкрепа в град Борово. Изборът на 9 юни 

за дата на откриването е по съвет на местния свещеник – 

презвитер Димитър Димитров, тъй като дните 8 и 9 юни са 

дати на най-големите християнски празници след Великден 

– Петдесетница и Свети дух. Празничният ден започна с 

концерт на децата и младежите потребители на ЦОП, 

ЦНСТ, ДДЛРГ, ЦСРИ, Защитено жилище и Преходно жили-

ще. С песни и танци младежите изпълниха залата на На-

родно читалище „Мъдрост” в село Брестовица.  

Вижте повече 

10 еднофамилни социални жилища изграждат в 

"Тунджа" 

10 еднофамилни социални жилища предвижда да изгради 

община Тунджа. За целта общинското ръководство е било 

на среща в Министерството на регионалното развитие, къ-

дето са представили разчети за проекта, който отлежава от 

2011 година. Тогава проектът ни не беше одобрен, бяхме 

сред резервите, впоследствие се оказа, че може да бъде 

финансиран”, заяви Георгиев. Той допълни, че са предста-

вили разчети за избор на изпълнител, за да има регионал-

ното министерство гаранции, че проектът ще бъде завър-

шен в срок, който е октомври 2015 година. Стойността на 

търсеното финансиране е около 1 400 000 лева.  

Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Петя Димитрова: Парите, вложени в децата, се връщат 

многократно 

В края на 2013 г. Пощенска банка и УНИЦЕФ стартират 

стратегическо партньорство под името "Най-добър 

старт за всяко дете". За първите 6 месеца на кампанията 

набраните средства са вече над четвърт милион лева, 

дарени от клиенти, партньори и служители на банката. 

Инициативата цели изграждане на национална мрежа от 

Центрове за майчино и детско здраве, които да подкрепят 

семейства в грижата за малките им деца. В България за-

сега работи един такъв център в област Шумен. Благода-

рение на осигурените от Пощенска банка средства през 

юли предстои да отвори врати и втори в област Сливен. 

Финансирането на дейностите на центровете, както и 

откриването на нови, се осъществява чрез дарения към 

УНИЦЕФ - през банкомат, онлайн банкиране и на каса в 

офис на Пощенска банка. Банката е освободила от такси 

всички транзакции, свързани с даренията към УНИЦЕФ. 

Проф. д-р Катя Владимирова: Работодателите не се ин-

тересуват от дипломи 

„Работодателите не се интересуват от дипломи, без 

значение, че твърдят обратното. Важното е назначеният 

да може да си върши работата и да му заплащат възмож-

но най-малко. Много от студентите твърдят, че изобщо 

не са им искали дипломите. Особено за София, където 

работещите са главно продавачи в мобилни центрове, аз 

срещам много мои бивши студенти,“ споделя мнението си 

преподавателят в Университета за национално и светов-

но стопанство проф. д-р Катя Владимирова. Тя предлага 

интересна гледна точка на фона на нарастващите иска-

ния за по-високо профилиране и въвеждане на дуално обра-

зование. 
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Мтел със сертификат от Британската бизнес Академия 

„Investors in People” 

Мобилтел е една от първите български компании със серти-

фикат „Working with Investors in People” на Британската биз-

нес Академия с патрон посланикът на Великобритания Н. 

Пр. Джонатан Алън. Документът е гаранция за стремежа на 

компанията към подобрение на изпълнението и процесите 

чрез хората, както и че корпоративната социална отговор-

ност е залегнала в стратегията на компанията, начина на 

управление и работата на хората. Основната цел на Акаде-

мията, реализирана от International Human Resources (IHR), е 

да развива практически знания и умения за усъвършенства-

не на бизнес умения и стратегии, да разработва иновативни 

модели за успешно управление на промяната и да повишава 

конкурентоспособността на компаниите в съвременния биз-

нес чрез прилагане на най-добрите практики за организаци-

онно съвършенство.                                              Вижте повече 

Хотел дари обзавеждане на звената за социални услуги 

във Варна 

Обзавеждане втора употреба на стойност 6 935,40 лв. дари 

на община Варна хотелски комплекс „Барсело Роял Бийч“ , 

к.к Слънчев бряг. Дарението е от името на собствениците на 

апартаменти за нуждите на звената за социални услуги на 

територията на община Варна. Дарението включва 30 теле-

визори НЕО, 25 фотьойли, 10 дивана, 30 пластмасови маси и 

60 пластмасови столове.                                       Вижте повече 

Ротари клуб - Стара Загора осигури компютри на социал-

ни заведения 

Президентът на Ротари клуб - Стара Загора Драгомир Куле-

зич и членове връчиха 4 лаптопа на Дневен център за деца с 

увреждания в града. Те са дарение от Швейцария, със съ-

действието на Българо-швейцарска търговска камара, Сдру-

жението с нестопанска цел Мария Кюри и Ротари клуб - Ста-

ра Загора, съобщи Драгомир Кулезич. Компютрите ще се пре-

доставят на екипите за групова и индивидуална работа с де-

цата. В момента услугите на Дневния център ползват 70 ду-

ши от 3 до 25-годишна възраст. Изключително съм благодар-

на на Ротари клуб - Стара Загора и на дарителите, защото 

децата, които посещават Центъра, ще имат възможност да 

ползват модерна техника и да придобият компютърна грамот-

ност, каза директорът Гергана Тодорова. Вижте повече 

НЗОК: Парите за здраве ще стигнат до септември 

400 млн. лв. е дефицитът на здравната каса, който се 

очертава до края на годината. Независимо кой ще управля-

ва, проблемът ще трябва да намери решение. На въпроса 

какви са възможните варианти и защо така се получава 

всяка година, отговаря д-р Румяна Тодорова, директор на 

НЗОК. 

Конкурс за участие в  

програма за социално предприемачество  

за неправителствени организации 

Българският център за нестопанско право, Програмен 

и аналитичен център за европейско право и Фондация 

УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за 

България" обявяват програма за социално предприе-

мачество, включваща обучения по социално предпри-

емачество и развитие на стопанска дейност от непра-

вителствени организации, подготовка на бизнес план 

за стартиране на стопанска дейност и участие в кон-

курс за най-добър бизнес план. 

Три неправителствени организациите ще си разпре-

делят увеличеният награден фонд от 30 000 лева, 

предоставен от Фондация УниКредит и Фондация 

„Америка за България". Срокът за кандидатстване е 

20 юни 2014 г.  

http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/623-a-investors-in-people
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/625-2014-06-16-06-44-59
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/630-2014-06-16-07-32-20
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/639-2014-06-16-08-35-55
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16 юни – Силистра, Конкурс „Бизнесмен европеец“ 

17 юни - Доспат, Информационна среща по Оперативните 

програми в България през новия програмен период 2014 – 

2020 

Чипровци, Информационна среща на тема „Ключови 

акценти от стратегията за развитие на Северозапад-

ния район за 2014 – 2020 г." 

Варна, Информационната кампания „Европейски сред-

ства за младите хора“ 

Стара Загора, „Европейски средства и използване на 

местните ресурси за развитие на туризма“ 

Силистра, Награждаване на отличените в конкурсите 

„Да създаваме ЗАЕДНО младежки проекти“ и „Млад 

Европеец на 2014 г.“ 

18 юни – Русе, Специализирана трудова борса за младежи 

Казанлък, Представяне на опита на Франция за разви-

тие на туризма 

Благоевград, Информационна среща на тема: „Новите 

правила за използване на европейските средства 2014

-2020 г.“ 

Велико Търново, Среща на ОИЦ-Велико Търново с 

медиите 

Лом, Информационна среща на тема „Ключови акцен-

ти от стратегията за развитие на Северозападния ра-

йон за 2014 – 2020 г." 

Ямбол, Награждаване на победителя в конкурс за мла-

дежки проект под надслов: „Да създаваме ЗАЕДНО 

европейски проекти“ 

19 юни – Хасково, Втори кръг на обществени консултации по 

Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмен-

та за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 

2020 година 

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

18 - 20 юни - Брюксел, Лятна среща на EASPD 

От 18 до 20 юни 2014 г. EASPD организира серия от съби-

тия в рамките на Лятна среща. Предвиждат се два семина-

ра - за разработка на проекти и  "Настоящи предизвика-

телства за доставчиците на услуги за хора с увреждания: 

Личностно ориентирани подходи и модели на добри практи-

ки”. Ще бъдат представени проучването и резултатите 

от три двугодишни проекта: "Бариери, възпрепятстващи 

прехода от училище към заетост" (в който участва НАСО), 

"Адаптиране на услуги за хора с увреждания към нови пот-

ребители" и "Възрастни със специални образователни пот-

ребности - проучване на най-добри практики". В рамките на 

лятната среща ще заседават специализирани комисии на 

EASPD, както и ще се проведе среща на борда и Общо съб-

рание. 

27 юни - Сливен, Регионален форум на доставчиците на 

социални услуги 

НАСО ще представи различни възможности за национално 

и международно партньорство и сътрудничество за по-

добри социални услуги. Ще бъдат представени също соци-

алните услуги, действащи към момента в Сливен, като ще 

бъдат посочени и актуални и специфични местни и регио-

нални особености на социалните услуги.  

17 юли – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/

ЦОП 

Домакин на срещата ще бъде Център за обществена подк-

репа „Усмивка”, който продължава за четвърта поредна 

година инициативата за организиране на работни срещи 

от цикъла „Заедно можем повече”. Целта на тези срещи е 

да се организира форум за представяне на работни казуси, 

пространство за споделяне, съвместно търсене на алтер-

нативи и работни хипотези за справяне с възникналите 

проблеми, като успоредно с това се създава място за вза-

имна подкрепа и усвояване на нови знания.  
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Наредба за студентските стажове в държавната администра-

ция 

Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитиране 

на студенти и докторанти 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 г.) 

KA2 Еразъм + Стратегически партньорства (1 октомври 2014 

г.) 

Европа за гражданите: Проекти за гражданско общество (1 

септември 2014 г.) 

Европа за гражданите: Побратимяване (1 септември 2014 г.) 

Европа за гражданите: Мрежи от градове  (1 септември 2014 

г.) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

„Партньорства за сътрудничество в областта на спорта“ и 

„Европейски спортни събития с нестопанска цел“ (26 юни 

2014 г.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Грантове за фотографи/ Фондация Отворено общество (8 

юли 2014) 

Програма Публики на НФК (26 юни 2014) 

Образователна интеграция на деца от малцинствата (25 юли 

2014) 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Асеновград, Информационното събитие „ДА инфор-

мираме ЗАЕДНО" 

20 – 21 юни – Велико Търново, ОИЦ-Велико Търново орга-

низира пътуващ семинар за журналисти 

2 – 4 юли – Варна, Обучение на тема "Сензорна интеграция 

- Знаем ли какво усещат децата?", Фондация Карин дом 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1305
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1305
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