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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD 

КАЛЕНДАР 
 

15 юни - Световен ден на вятъра 

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

нето на пустините 

18 юни - Световен ден на филателията 

Ден на достойнството на болните от аутизъм 

19 юни - Ден на дарителя и Празник на Националния му-

зей “Земята и хората” 

20 юни - Международен ден на бежанците 

21 юни - Световен ден на хидрологията 

 

17 - 19 юни 2015 г. 

Златни пясъци, Варна 

EASPD представи подхода на „ко-продукция“ в Ню Йорк 

Като част от сътрудничеството си с Организацията на обеди-

нените нации (ООН), EASPD участва в Осмата конференция 

на държавите-членки към Конвенцията на ООН по правата на 

хората с увреждания (КООНПХУ) от 9 до 11 юни в Ню Йорк, 

САЩ. През тази година EASPD организира и съпътстващо 

събитие върху концепцията за ко-продукцията и как тя да се 

прилага върху развитието на услуги, които промотират незави-

сим живот и социално включване (член 19 на КООНПХУ). Това 

събитие беше съ-финансирано от Европейската комисия, 

представлявана от Инмакулада Пласенсия Пореро, заместник

-директор на отдел „Права на хората с увреждания“ към ГД 

Правосъдие. Други водещи лектори бяха Катрин Нотън, дирек-

тор на European Disability Forum, Елке Слаурс, държавен сек-

ретар по въпросите на борбата с бедността, равните възмож-

ности, хората с увреждания на Белгия и Цвето Урсич, предста-

вител на Министерството на труда, семейството, социалните 

дейности и равните възможности на Словения.   Вижте повече 

Национална приемна на НАСО и АСП 

На 11 юни 2015 г. в София се проведе петото издание на На-

ционалната приемна на Агенцията за социално подпомагане и 

Национален алианс за социална отговорност. Приемната  пре-

доставя възможност за обсъждане и решаване на конкретни 

казуси и осигуряване на съдействие и методическа подкрепа 

на доставчиците на услуги от цялата страна. Фокусът в изми-

налото издание беше поставен върху работата и дейностите 

на Центровете за настаняване от семеен тип. Дискутирани 

бяха редът и мерките по глава трета от ППЗСП за превенция 

на изоставянето на деца и настаняването им в институции, 

както и за и тяхната реинтеграция. Важна част от работата по 

реинтеграция или посещения при близки и роднини, следва да 

се има предвид прилагане на мерки за подобряване на психо-

емоционалното състояние на детето и подкрепа при осъщест-

вяването на контакт с родители и членове на разширеното 

семейство, съгласно всеки конкретен случай.       Вижте повече 

http://naso.bg/component/icagenda/234-17-18-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/234-17-18-06-2015?Itemid=383
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1591-easpd-3
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1587-2015-06-12-10-24-01
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Национален конкурс  

„Децата и бъдещето на България“ 

Приключи националният конкурс за детска рисунка на тема „Децата и бъдещето на България“, орга-

низиран от НАСО. Онлайн гласуването излъчи петима победители, събрали най-много харесвания 

на публиката. Наградите в онлайн гласуването се осигуряват от „Бочко“. Вече повече от 20 години 

"Бочко" заслужено носи титлата „верен помощник“ на майките в ежедневната грижа за малките сък-

ровища. Събралите най-много харесвания са: Анна Иванова на 12 г. от гр. Перник, Тони Сталева на 

15 г. и  Тодор Тодоров на 14 г. - и двамата от Дневен център за деца с увреждания "Надежда", гр. Свиленград, 

Александра Цветкова, 7,5 г. от гр. Плевен, и Неда Митева на 8 години от гр. Разград. 

Жури в състав Мариана Маринова, Паола Стоева и Ева Богда-

нова, художници с богата творческа биография, Жоржета Нико-

лова, Фондация „Алтернатива в изкуството“ и управител на Га-

лерия „Алтер-его“ и Георги Георгиев, председател на УС на НА-

СО, определиха победителите в трите възрастови категории. Всички получени рисунки участваха едновременно в 

онлайн гласуването и гласуването на журито. Победителите, определени от професионалното жури получават наг-

ради от Детска млечна кухня „Беборани“ и Магазини ИМПРЕСИЯ - официален вносител на немските марки Marabu 

и Faber-Castell Art&Graphic. В магазин ИМПРЕСИЯ ценителят на качеството и разнообразието може да открие и 

продукти за декупаж, калиграфия, линогравюра, както и помощни материали за всяко ателие – стативи, четки, ак-

рилни бои, палитри и много други. Те получават и допълнителни награди - слънцезащитна козметика от „Нивеа“.  

НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ СА: 

 

 1 място 2 място 3 място 

3-7 години  Група на ЦДГ 6 „Здравец“, 

гр. Попово  

Станимир Мушников, 6 г., 

ЦСРИ Стара Загора  

Мария Иванкова, 7 г., 

ДЦДУ „Зорница“,  

Благоевград 

8 - 12 години Ясен Стефанов, 8 г.,  

София  

Йоан Ницов, 11 г.,  

Летница  

Румяна Стефанова, 10 г., 

Добрич 

13 - 18 години  Ивет Севданска, 13 г.,  

Летница  

Ивайло Георгиев, 14 г., 

Летница  

Сесил Мюрселова, 14 г., 

ЦОП Добрич 

Творбите на всички победители можете да видите на www.naso.bg! 

http://www.bochko.bg/
http://www.dkbeborani.com/
http://www.impresia.bg/
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Генералният директор на Международната 

организация по труда към ООН ще посети 

България 

 Министър Калфин: Повишаването на заетост-

та е най-ефективният метод за справяне с 

бедността 

 Народно събрание обсъди седем проекта за 

промени в Кодекса на труда 

 Народното събрание бе домакин на дискусия 

за правата на пациента 

 Осъвременяването на пенсиите няма да окаже 

влияние върху енергийните помощи 

 България ще настоява за преразглеждане на 

квотите за мигранти 

 Ще бъде създадена Държавна агенция 

„Електронно управление” 

 Правителството прие Национална стратегия в 

областта на миграцията, убежището и интегра-

цията (2015-2020 г.) 

 Агенцията по заетостта обменя опит за борба 

с продължителната безработица 

 ОПАК заяви нови 4,3 млн.лв. за възстановява-

не от ЕК 

 Хора с увреждания от цялата страна участва-

ха в Държавно първенство по тенис на маса в 

град Варна 

 Национална кръгла маса за справяне с проб-

лемите на младежката безработица 

 Електронното наблюдение няма да се прилага 

спрямо непълнолетни под 16 години, както и 

при определени болести 

 Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“ 

 Конференция „Взаимодействието между сред-

ното и висшето образование – перспективи и 

решения“ 

 Трудът на 170 милиона деца по света е експ-

лоатиран, твърди доклад 

 Проучване: Българският жизнен стандарт ще 

се изравни с европейския след 25 години 

 Изследване: Бедните деца са по-щедри от бо-

гатите си връстници 

 130 млн. лв. са дадени за интеграцията на 20 

000 роми 

 Заместник-министър Даниела Везиева: Разви-

вайки иновациите се постига устойчив растеж 

 За първото тримесечие на 2015 г. бюджетът за 

помощи на майки студентки е стопен наполо-

вина 

 Над 11 200 са отпуснатите еднократни помощи 

през 2014 г. 

 Мозъчните проблеми ще са новият бич за чо-

вечеството 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/2239-2015-06-12-06-38-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2239-2015-06-12-06-38-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2239-2015-06-12-06-38-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2240-2015-06-12-06-39-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2240-2015-06-12-06-39-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2240-2015-06-12-06-39-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2266-2015-06-12-13-16-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2266-2015-06-12-13-16-42
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2250-2015-06-12-12-08-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2250-2015-06-12-12-08-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2238-2015-06-12-06-37-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2238-2015-06-12-06-37-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2248-2015-06-12-12-04-44
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2248-2015-06-12-12-04-44
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2247-2015-06-12-12-04-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2247-2015-06-12-12-04-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2246-2015-2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2246-2015-2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2246-2015-2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2245-2015-06-12-12-01-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2245-2015-06-12-12-01-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2244-4-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2244-4-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2259-2015-06-12-12-31-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2259-2015-06-12-12-31-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2259-2015-06-12-12-31-28
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2274-2015-06-12-14-53-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2274-2015-06-12-14-53-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2275-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2275-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2275-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2277-2015-06-12-14-57-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2278-2015-06-12-14-58-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2278-2015-06-12-14-58-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2278-2015-06-12-14-58-37
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2264-170
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2264-170
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2267-25-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2267-25-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2269-2015-06-12-13-52-38
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2269-2015-06-12-13-52-38
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2261-130-20-000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2261-130-20-000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2276-2015-06-12-14-55-33
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2276-2015-06-12-14-55-33
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2243-2015-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2243-2015-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2243-2015-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2242-11-200-2014
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2242-11-200-2014
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2255-2015-06-12-12-28-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/2255-2015-06-12-12-28-10
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Предизвикателствата в работата с децата с 

увреждания, настанени в ЦНСТ, бяха обсъде-

ни в Пловдив 

 Световната банка, Европейската комисия и 

МТСП дадоха отлична оценка на Бургас 

 Представиха първата мобилна микро-къща за 

бездомни хора от проекта “Градски номади” 

 Предлагат проект за почасови социални гри-

жи в Търговище 

 Ученици от гимназия „Ломоносов”-Добрич ще 

стажуват в Дрезден 

 Община Асеновград започва изготвянето на 

Общинска стратегия за развитие на социални-

те услуги 2016-2020 година 

 Във "Вижън Хол" се обучават безплатно мла-

дежи с двигателни увреждания 

 Дневният център за деца с увреждания в Сре-

дец отбеляза 1 година дейност 

 Успешна кампания на Инициативния комитет 

за хора с увреждания в Дупница 

 Сдружение „Бъдеще за децата” стартира кам-

пания за борба с детската просия „Вашата 

помощ не ми помага” 

 Читалище и Дом за възрастни хора в община 

Приморско придобиват европейска визия 

 Почасови социални грижи за малките населе-

ни места в Момчилград 

 Център за ранна интервенция на увреждания-

та бе открит в Димитровград 

 Пловдив триумфира на VІ-ия националния 

турнир по крикет на маса 

 В Търговище стартира проект „Мисията - въз-

можна" 

 Четири общини в Плевенско отварят безплат-

на трапезария 

 Президентът Росен Плевнелиев отличи Мтел 

за принос към обществено значими каузи 

 Четвъртата национална среща „Музеите и ус-

тойчивото развитие” 

 Деветото издание на конкурса „Радост на бре-

га“ 

 Благотворителна изложба „Да помогнем на 

Мила да види отново красотата” 

 Пламен от "България търси талант": Искам да 

уча и да имам школа по танци 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2241-2015-06-12-11-52-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2241-2015-06-12-11-52-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2241-2015-06-12-11-52-31
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2260-2015-06-12-12-46-07
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2260-2015-06-12-12-46-07
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2265-2015-06-12-13-15-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2265-2015-06-12-13-15-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2253-see-more-at-http-targovishte-topnovini-bg-node-611578-sthash-o6ctpnfb-dpuf
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2253-see-more-at-http-targovishte-topnovini-bg-node-611578-sthash-o6ctpnfb-dpuf
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2263-2015-06-12-13-12-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2263-2015-06-12-13-12-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2251-2016-2020
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2251-2016-2020
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2251-2016-2020
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2283-2015-06-12-15-17-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2283-2015-06-12-15-17-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2258-1-4
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2258-1-4
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2257-2015-06-12-12-30-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2257-2015-06-12-12-30-08
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2272-2015-06-12-14-08-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2272-2015-06-12-14-08-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2272-2015-06-12-14-08-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2271-2015-06-12-14-06-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2271-2015-06-12-14-06-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2256-2015-06-12-12-29-40
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2256-2015-06-12-12-29-40
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2254-2015-06-12-12-27-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2254-2015-06-12-12-27-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2262-v
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2262-v
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2281-2015-06-12-15-14-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2281-2015-06-12-15-14-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2282-2015-06-12-15-14-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2282-2015-06-12-15-14-39
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2273-2015-06-12-14-11-32
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/2273-2015-06-12-14-11-32
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2280-2015-06-12-15-00-24
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2280-2015-06-12-15-00-24
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2279-2015-06-12-14-59-35
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2279-2015-06-12-14-59-35
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2249-2015-06-12-12-07-26
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2249-2015-06-12-12-07-26
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2252-2015-06-12-12-24-41
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/2252-2015-06-12-12-24-41
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

17 - 19 юни - Варна, Национален форум/изложение на со-

циалните услуги 

Първият ден на Форума е специално посветен на механизма 

на Европейския семестър и включването на гражданското 

общество с алтернативни препоръки към ЕК, които отбе-

лязват неидентифицирани проблеми в социалния сектор. 

Участниците ще работят в отделни групи по темите за 

социално включване и здравеопазване, образование и зае-

тост, за да изведат най-наболелите проблеми в тези об-

ласти и да предложат решения за тяхното усъвършенства-

не. В следващите два дни Форумът ще даде трибуна и въз-

можност за представяне на самите социални услуги и тех-

ните екипи. Основна задача е социалните услуги, техните 

екипи, ползватели чрез добър опит да очертаят основните 

посоки на тяхното бъдещо развитие. Форумът включва из-

ложение на социалните услуги чрез изложбена площ, видео 

или текстово представяне на добри практики, с цел обмен 

на опит и развитие.    

24 - 26 юни - Троян, Регионална среща на доставчици на 

социалната услуга "ЦСРИ" 

От 24 до 26 юни 2015 г. в Троян ще се проведе регионална 

среща на доставчици на социалната услуга "Център за со-

циална рехабилитация и интеграция". Срещата се организи-

ра по инициатива на представителствата на Национален 

алианс за социална отговорност във Видин и Велико Търно-

во. Тридневната програма е предназначена за екипите от 

специалисти, работещи в центрове за социална рехабили-

тация и интеграция от цялата страна, като включва об-

мен на добри практики между ЦСРИ, дискусия по казуси, ра-

бота по Методиката за ЦСРИ, включително супервизия и 

формуляри за попълване и разработената от ЦСРИ-Велико 

Търново електронна система за отчитане. Различните 

специалисти ще работят както по диференцирани групи, 

така и заедно, за да изведат най-добрите методи за рабо-

та с потребители с увреждания, с което да повишат въз-

можностите за допълнително усъвършенстване на предос-

тавяните услуги в ЦСРИ. 

30 юни - Благоевград, Форум на социалните услуги 

Темата на форума е „Междуинституционално партньорст-

во – гаранция за качество на социалните услуги“. Форумът 

се организира от представителството на Национален али-

анс за социална отговорност за Благоевград – Център за 

социална рехабилитация и интеграция, гр. Благоевград, 

съвместно с Община Благоевград. В срещата ще участват 

представители на общини от региона, РДСП-Благоевград, 

НПО, специалисти от различни социални услуги от област-

та.  Във фокуса ще бъдат поставени добрите практики за 

предоставяне на социални услуги и механизмите за между-

институционално партньорство в региона. 

7 юли - Ловеч, Обучение „Мястото на социалното предп-

риемачество в ЦСРИ“ 

Събитието се организира от Сдружение "Граждански иници-

ативи-Ловеч", което е представителство на НАСО за об-

ластта с подкрепата на НАСО. Обучението е предназначе-

но за специалисти от социалния сектор, хора с увреждания 

и техните семейства и заинтересовани страни по темата 

за социалното предприемачество. Програмата е разделена 

на теоретична и практическа част. 

ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Калфин: Държавната политика за 

интеграция на ромите не е успешна 

 Демографският институт на БАНИ: Всяка 

година 22 000 българи напускат страната 

http://naso.bg/2011-08-26-12-06-35/bitse/20-upcoming-bg/1322-17-18-06-2015
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http://naso.bg/component/icagenda/291-24-26-06-2015?Itemid=383
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Вяра Петрова, експерт в Столична община, която на 

17 юни празнува своя рожден ден.   

 

Тотю Младенов, съветник в политическия кабинет 

на Б.Борисов в областта на труда и социалната поли-

тика,  който на 19 юни празнува своя рожден ден. 

 

Маргарита Събева, предстаител на НАСО за Русе, 

която на 20 юни празнува своя рожден ден.   

ПРЕДСТОЯЩО 

9 - 20 юни - Русе, Международен фестивал на пясъчни скулп-

тури Русе'2015 

15 юни – Смолян, Министър Ивайло Калфин ще представи 

възможностите на Оперативна програма „Развитие на човеш-

ките ресурси“ пред кметове от област Смолян 

16 юни - София, Заседание на Националния икономически 

съвет към Министерство на икономиката 

Брюксел, Среща на министрите на правосъдието на 

страните от ЕС. На срещата се очаква се да бъде обсъ-

дено въвеждането на задължителни квоти за прием на 

бежанци за всички страни от Европейския съюз. 

17 юни - Поморие, Заседание на КН на ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси“ 2007 - 2013 

София, Първо заседание на междуведомствена работ-

на група по разработване на проект на нов Закон за 

социалните услуги 

Благоевград, Информационна среща "Възможности за 

финансиране през новия Програмен период" 

18 юни - Поморие, Заседание на КН на ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси“ 2014 - 2020 

София, Pravatami.bg докладва за "Правната страна на 

бизнеса" 

18 - 19 юни - Женева, Швейцария, Сесия на Икономическия и 

социален съвет (ИКОСОС), посветена на хуманитарните въп-

роси  

19 юни - София, Традиционен ден на НПО "Технологии за 

добри каузи" 

19 – 20 юни – Смолян, Фестивал на хора с увреждания "Ние 

сме различни, но не сме безразлични“  

23 - 24 юни – Бургас, „НСОРБ–Актив“ ЕООД организира два 

семинара за представителите на общински предприятия и 

търговски дружества в сферата на транспортните услуги и за 

представителите на общините, ангажирани в сектор „туризъм“ 

26 юни  - София, Дискусия „Европейски решения срещу не-

формалната икономика“ 

15-17 юли - Донегал (Ирландия), Обучение "Борба с бедност-

та и социалното изключване, достоен живот за всички, мла-

деж, гражданско участие, хармонично развитие", по проект 

LADDER, НСОРБ 

19 – 23 юли - Пътуващ семинар по маршрут - София – Буда-

пеща – Виена – София на тема: „Управление на местните 

финанси в Австрия”, НСОРБ 

22-24 юли - Загреб (Хърватска), Обучение "Борба с бедност-

та и социалното изключване, достоен живот за всички, мла-

деж, гражданско участие, хармонично развитие", по проект 

LADDER, НСОРБ 

4-6 ноември - Атина (Гърция), Обучение "Борба с бедността и 

социалното изключване, достоен живот за всички, младеж, 

гражданско участие, хармонично развитие", по проект LAD-

DER, НСОРБ 
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https://www.facebook.com/rusesandfest
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо кан-

дидатстване) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Дейности за насърчаване на междукултурния диалог (17 юни 

2015 г.) 

Грантове на Националната фондация за демокрация (NED) за 

НПО (19 юни 2015 г.) 

Програма за социално предприемачество на неправителствени 

организации - БЦНП/Фондация УниКредит с подкрепата на 

Фондация „Америка за България“ (26 юни 2015 г.) 
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Reach for Change в България – ПРОМЯНАТА (30 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Награди за социално предприемачество SEIF (30 юни 2015 г.) 

Грантове за НПО за намаляване на бедността и насърчаване 

на социалната справедливост (30 юни 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 

България-Румъния” (30 юни и 30 септември 2015 г.)  

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капа-

цитет на МСП” (08.07; 08.09 и 08.11.2015 г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”  (10 юли 2015 г. и 6 януари 2016 г.)  

Европейски младежки награди 2015 (15 юли 2015 г.) 

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

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

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

 План за действие към Иновационната стратегия за инте-

лигентна специализация на Република България 2014-

2020 г. 

 Постановление за изменение и допълнение на Постанов-

ление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създа-

ване на комитети за наблюдение на Споразумението за 

партньорство на Република България и на програмите, 

съфинансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 

 Проект на Закона за равнопоставеност на жените и мъ-

жете 

 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона 

за управление на етажната собственост 

 Стратегия за развитие на висшето образование в Ре-

публика България за периода 2014 – 2020 г. 
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