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НАСО    

Nasoki.bg 

КАЛЕНДАР 

23 юни - Международен ден на детските селища SOS  

Ден на държавната администрация  

Международен олимпийски ден 

24 юни -  Ден на работниците от транспорта  

свети Йоан Кръстител, именници: Биляна, Ивет, 

Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Янко, Янка, 

Янчо, Енчо, Еньо, Янаки, Яни, Янислав, Яна, Янина, 

Яница, Янка, Янко 

Еньовден (народен празник) 

25 юни - Ден на Организацията за черноморско иконо-

мическо сътрудничество 

26 юни - Международен ден за подкрепа на жертвите 

на изтезания 

Международен ден за борба с употребата и 

нелегалния трафик на наркотици 

Световен ден за борба с множествената скле-

роза 

27 юни - Световен ден на борба с диабета 

28 юни - Видовден 

29 юни - Честване на Светите апостоли Петър и 

Павел (Петровден), именници: Камен, Камена, Креме-

на, Павел, Павлин, Павлина, Патриция, Петрана, Пе-

тър, Преслава 

Ден на река Дунав  

Празник на градовете Белоградчик, Етрополе, 

Лясковец, Павликени и Своге 

Ден на занаятите  

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Заключителни срещи и семинар за преодоляване на 

бариерите от училище към заетост 

На 18 и 19 юни 2014 г. в Брюксел се проведоха заключител-

ни срещи и семинар на участниците по проекта BITSE. В 

работата взеха участие представители на Национален али-

анс за социална отговорност (НАСО), който е редовен парт-

ньор по проекта от българска страна. Срещите бяха органи-

зирани от координатора на проекта – EASPD, с участието на 

организации от над 10 държави от Европа. В рамките на 

работно-дискусионна среща и разширен заключителен се-

минар вниманието на участниците беше насочено към фи-

нализиране работата по проекта, изготвяне на издания, пуб-

ликуване и представяне на резултатите от проекта.   

Вижте повече 

Заседания на борда и Общо събрание на EASPD 

На 19 юни 2014 г. в Брюксел се проведоха заседания на 

борда на EASPD и Общо събрание на EASPD. В работата 

на два тези висши органа участие взе и г-н Георги Георгиев, 

в качеството на редовен член на борда и председател на 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО). Бяха 

разгледани и приети важни документи, свързани с приемане 

на годишния финансов отчет на EASPD за 2013 г. и бюджет 

за 2014 г. Важни теми за дискусия в двете заседания бяха 

въпросите, свързани с заетостта на хората с увреждания, 

Европейската стратегия за хората с увреждания, прилагане-

то на Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежда-

ния и други.                                                           Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1qDZjve
http://bit.ly/Tn0gdc
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Заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална полити-

ка, здравеопазване и потребителски въпроси 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Свет-

лана Дянкова представи българската позиция в частта за 

социална политика и заетост на заседанието на Съвета на 

Европейския съюз по заетост, социална политика, здравео-

пазване и потребителски въпроси (ЕПСКО), което се проведе 

на 19 юни 2014 г. в Люксембург. На заседанието се обсъдиха 

предложението за решение на Европейския парламент и на 

Съвета за създаването на европейска платформа с цел за-

силване на сътрудничеството за предотвратяване и възпира-

не на недекларирания труд. Министрите обсъдиха доклад за 

напредъка по Предложението за Регламент на Европейския 

парламент и на Съвета относно европейска мрежа на служ-

бите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мо-

билност и по-нататъшно интегриране на европейските пазари 

на труда.                                                                  Вижте повече 

 

Структурите на АСП и на АЗ във Варна и Велико Търново 

помагат за преодоляване на щетите от бедствието 

По разпореждане на министъра на труда и социалната поли-

тика Хасан Адемов екипи на териториалните структури на 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Агенцията по 

заетостта (АЗ) във Варна от рано тази сутрин (20 юни) оказ-

ват съдействие на всички институции, ангажирани с ликвиди-

ране на последствията и щетите от бедствието във варненс-

кия квартал Аспарухово. Ръководителите на РДСП - Варна и 

дирекция „Социално подпомагане" - Варна са в непрекъснат 

контакт с кризисния щаб в града и общинските власти в готов-

ност за реакция. От дирекция „Бюро по труда” – Варна започ-

на насочването на безработни за осъществяване на аварий-

но-спасителни дейности. Вече са насочени 30 лица и при не-

обходимост ще бъдат насочени още.                   Вижте повече 

Национална програма за закрила на детето за 2014 г. 

Правителството прие Националната програма за закрила на 

детето за 2014 г. Акцент в нея е поставен върху намаляване-

то на детската бедност и създаването на условия за социал-

но включване на децата, подобряване на здравето им и оси-

гуряване на равен достъп до качествена предучилищна под-

готовка и училищно образование. Предвижда се подобряване 

на нормативната уредба в областта на политиките за децата 

и семейството, продължаване на процеса на реформа в инс-

титуционалната грижа, развитие на услугите за семейства с 

деца в ранна възраст и др. Заложени са дейности, насочени 

към превенция на насилието срещу деца, осигуряването на 

подкрепа на непридружени деца-бежанци, превенция на 

употребата на наркотични вещества.                   Вижте повече 

Създава се Консултативен портал на координационния 

механизъм по въпросите на ЕС 

Правителството направи промени в Постановление No85 от 

2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, 

чиято цел е усъвършенстване на механизмите за участие на 

България в процеса по 18 юни 2014 взимане на решения в 

ЕС, по-добра защита на националния интерес и ефективно и 

своевременно изпълнение на задълженията на страната ни 

като държава-членка. Промените ще доведат до подобряване 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/644-2014-06-20-14-22-41
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/646-2014-06-20-14-33-39
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/643-nac-prog
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на координацията по европейските въпроси както на нацио-

нално ниво с активното участие на всички заинтересовани 

страни, в т.ч. неправителствени организации, бизнес и соци-

ални партньори.                                                  Вижте повече 

Открито заседание на Националния съвет по равнопос-

тавеността на жените и мъжете 

На 17 юни 2014 г. се проведе третото специално заседание 

на Националния съвет по равнопоставеността на жените и 

мъжете към МС в Дома на Европа в София. То бе открито 

от заместник-министъра на труда и социалната политика 

Лазар Лазаров. Във форума участваха ръководителят на 

Представителството на Европейската комисия в България 

Теодор Стойчев и Вирджиния Лангбак, директор на Евро-

пейския институт за равенство между половете (Вилнюс, 

Литва). Вирджиния Лангбак е в България на двудневната 

визита по покана на заместник-министър Лазар Лазаров. 

Работната й програма включва поредица от инициативи, 

организирани от МТСП за представяне на опита на Бълга-

рия в областта на равенството между половете.                         

Вижте повече 

Министър Адемов се срещна с делегация на Комисията 

по труда и социалните въпроси в Германския Бундестаг 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов 

се срещна на 18 юни 2014 г. с делегация на Комисията по 

труда и социалните въпроси в Германския Бундестаг, воде-

на от Катя Маст. На срещата присъстваха заместник-

министър Росица Янкова и посланикът на ФРГ в София Ма-

тиас Хьопфнер. Основната тема на разговор бе свободното 

движение на работници в рамките на ЕС и неговото отраже-

ние върху пазара на труда в България. „Само 7,5 милиона 

от европейската работна сила, възлизаща на 241 милиона 

(т.е. 3,1 %), е икономически активна в друга държава член-

ка”, каза министър Адемов като уточни, че „потенциалът за 

трудова мобилност в рамките на ЕС остава нереализиран”.  

Вижте повече 

Парламентът прие на първо и второ четене промени в 

Закона за насърчаване на заетостта 

Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона 

за насърчаване на заетостта. Измененията коригират допус-

нато неизпълнение от страна на България на задълженията й 

по Договора за функционирането на Европейския съюз относ-

но услугите на вътрешния пазар. Европейската комисия счи-

та, че със задължението за регистрация на всички посредни-

чески договори, сключени с чуждестранни работодатели, 

предвидено от Закона, при ограничаване на срока на валид-

ност на удостоверенията до 5 години, се ограничава по неп-

ропорционален начин свободата на установяване и на сво-

бодно предоставяне на услуги.                             Вижте повече 

Правителството ще отпусне еднократна финансова по-

мощ на близките на загиналите в бедствието във Варна и 

Добрич 

Подготвя се проект на постановление на Министерски съвет, 

с което близките на загиналите в бедствието във Варна и 

Добрич ще получат еднократна финансова помощ от по 10 

000 лева. Това съобщи днес министърът на труда и социал-

ната политика Хасан Адемов след заседанието на Кризисния 

щаб в Областна администрация – Варна. „Всички нуждаещи 

се ще получат социална подкрепа. Финансова помощ ще има 

и за пострадалите от наводнението хора, които са подали по 

надлежния ред документация за оценка на щетите”, напомни 

министър Адемов.                                                  Вижте повече 

Двоен ръст при усвояването на средствата от европейс-

ките фондове за последните 14 месеца 

Отговорите на официалните коментари на Европейската ко-

мисия на Споразумението за партньорство 2014-2020 бяха 

обсъдени на заседание на Съвета по координация при управ-

лението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС), под 

ръководството на вицепремиера и министър на правосъдието 

Зинаида Златанова. Участие в заседанието взеха министрите 

Таня Андреева, Данаил Папазов, Драгомир Стойнев, Петър 

Стоянович, Иван Данов, заместник-министрите Людмила Ел-

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/658-2014-06-21-06-04-13
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/642-2014-06-20-14-16-33
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/645-2014-06-20-14-25-08
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/651-2014-06-20-17-05-32
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/647-2014-06-20-15-06-01
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Бизнесът обяви 17 хил. свободни места през май 

16 912 свободни места на първичния трудов пазар са обявени 

в Агенция по заетостта (АЗ) през месец май 2014 г. Година по-

рано - през месец май 2013 г., обявените места са с 3 894 по-

малко. Данните говорят за явно оживление на трудовия пазар. 

Междувременно през същия месец започналите работа на 

първичния пазар безработни са 19 571 – с 1 418 души повече 

в сравнение с май 2013 г. През месец май 2014 г. безработи-

цата в страната продължава значително да намалява. С над 

31 хил. души е намалял броят на безработните, регистрирани 

в бюрата по труда, през последните два месеца - април и май.                                            

Вижте повече 

Хората все по-често търсят защита при омбудсмана 

Националният омбудсман отчете повишена информираност 

на гражданите по отношение на функциите и правомощията 

му. Константин Пенчев представи доклад за дейността си 

през 2013 г. пред Комисията по правата на човека и жалбите 

на гражданите. Отчита се усилване на дейността на омбудс-

мана поради февруарските протести през миналата година, 

оставката на правителството, а впоследствие и новата про-

тестна вълна, която заля страната. Пенчев очерта основните 

аспекти на дейността си през 2013 г. Общо 7 320 жалби на 

граждани са постъпили при омбудсмана през миналата годи-

на, т.е с 37% повече от 2012 г. Над 17 000 граждани са полу-

чили съдействие от омбудсмана.                           Вижте повече 

Разходите на работодателите за труд за първото триме-

сечие на 2014 година растат 

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 

2014 г. разходите на работодателите за един отработен час 

от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо първото три-

месечие на 2013 година. Увеличението в индустрията е с 

5.1%, в услугите с 1.3% и в строителството с 4.4%. По иконо-

мически дейности през първото тримесечие на 2014 г. най-

висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период 

на предходната година е регистриран в икономическите сек-

тори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление 

на отпадъци и възстановяване” - 10.6%, „Административни и 

спомагателни дейности” - 9.1%, и „Добивна промишленост” - 

8.0%.                                                                         Вижте повече 

Намалява броят на печатните издания 

Националният статистически институт осигурява данни за 

издадените книги и брошури, продължаващите издания 

(вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както 

и за електронните публикации. Източник на данните е Нацио-

налната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните 

показатели са в съответствие с методологическите изисква-

ния на ЮНЕСКО. През 2013 г. са издадени 5 939 книги с ти-

раж 3 527 хил. и 914 брошури с тираж 917 хиляди. В сравне-

ние с 2012 г. броят на издадените заглавия на книги и брошу-

ри намалява със 17.1%.                                         Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Добри практики за превенция на изоставянето на деца с 

увреждания бяха дискутирани на кръгла маса 

Добрите практики и проблемите при работа с деца и се-

мейства в риск от изоставяне бяха дискутирани на регио-

нална кръгла маса „Превенция на изоставянето и ранна 

кова, Росица Янкова, Явор Гечев, Иван Кръстев, представи-

тели на Централното координационно звено, ръководители 

на Управляващите органи и други. Прието бе изпращането 

на коригираната версия на Споразумението за партньорство 

до Европейската комисия да се осъществи до края на месец 

юни 2014 г.                                                             Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/650-17
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/659-2014-06-21-06-06-16
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/665-2014
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/666-2014-06-21-07-04-20
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/649-14
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интервенция за деца с увреждания“ във Варна на 18 юни. 

Форумът бе организиран от ДАЗД по проект „Подкрепа“, 

финансиран чрез ОП „Техническа помощ“. Участие в него 

взеха представители на държавните институции, областни-

те и общинските власти и неправителствените организации 

в региона. Липсата на финансови възможности, лоши жи-

лищни условия и недостатъчна подкрепа от близките и се-

мейството са сред основните причини за изоставяне на но-

вородени в област Варна.                                   Вижте повече 

Започна изграждане на спортна зала за хора с уврежда-

ния в Етрополе 

Със символична първа копка, на 18.06.2014 година, се пос-

тави началото на изпълнението на проект „Реконструкция и 

модернизация на спортен комплекс „Чавдар“ с изграждане 

на спортна зала за хора с увреждания, гр. Етрополе“, фи-

нансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 

– 2013 г“. Официални гости на церемонията по официално-

то стартиране на проекта бяха: инж. Богомил Георгиев – 

кмет на община Етрополе, г-н Христо Андреев – председа-

тел на Общински съвет – гр. Етрополе, г-жа Венета Гергова 

и г-жа Росица Христова – заместник-кметове на Етрополе, 

общински съветници, г-н Емил Димитров, инж. Драгомир 

Драганов – Генерален директор на ,,ЕЛАЦИТЕ МЕД‘‘ АД, 

Константин Йовчев – Технически ръководител на обекта и 

представители на фирмата изпълнител – Обедине-

ние ,,Етрополе спорт‘‘ ДЗЗД.                              Вижте повече 

Фокус групи събраха институции и организации в дис-

кусия за социалните предприятия 

В периода 20 май - 16 юни в рамките на Проект „Социално 

включване на правонарушители чрез иновативни модели на 

социални предприятия” се проведоха 5 Фокус групи - в Пле-

вен, Шумен, Исперих, Бургас и Благоевград. След провеж-

дането на първото подобно мероприятие в Кърджали на 10 

май, такива бяха организирани и проведени в областни и 

общински центрове на останалите 5 икономически региона 

в страната. Бяха представени германската практика по те-

мата, както и доклад от проучване опита на Германия в разви-

тието на иновативни модели на социалните предприятия за 

правонарушители, направен в рамките на проекта. Темата 

предизвика много голям интерес поради различията в законо-

дателството, институционалната и обществена ситуация в 

двете държави, както и необходимостта от търсене на прило-

жими елементи от проучваните модели.               Вижте повече 

Кръгла маса за служебните кучета за хора с увреждания 

На 19 юни 2014 г. в хотел "Света София", гр. София се прове-

де кръгла маса, организирана от Фондация "Очи на четири 

лапи". На срещата бяха представени резултати от направено 

проучване и анализ на статута на служебните кучета за хора с 

увреждания – водачи, асистенти и терапевти, във връзка с 

реализирания от фондация „Очи на четири лапи” проект по 

ОП РЧР – БЕЗ ГРАНИЦИ - «Иновативна социална услуга - 

рехабилитация и интеграция на възрастни хора със сетивни и 

двигателни увреждания с помощта на служебни кучета" (ИСУ) 

- България – Словения.                                          Вижте повече 

Отпускат пари за асистирана репродукция 

Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейнос-

ти към Общински съвет – Враца одобри първата семейна 

двойка, която ще получи подкрепа от Общинския фонд за 

асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболя-

вания. Младото семейство ще бъде подпомогнато с 1 500 

лева, след като предложението бъде гласувано на редовното 

заседание на местния парламент на 24 юни. „Надявам се, че 

в следващите месеци и други млади двойки ще подготвят 

необходимите документи и ще кандидатстват за финансира-

не. На този етап не сме в състояние да отпускаме по-големи 

суми на нуждаещите се от лечение, но все пак е някаква по-

мощ.                                                                          Вижте повече 

Варненски младежи завършиха обучение по социално 

предприемачество 

22 младежи от Варна, сред които и младежи в неравностойно 

положение и безработни младежи, завършиха обучение по 
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социално предприемачество, което се проведе в рамките на 

проект на сдружение "ЦРПБ", финансиран по програма 

"Младежта в действие" на ЕК. Проектът имаше за цел да се 

противопостави на младежката безработица чрез промоти-

ране на социалното предприемачество като форма на зае-

тост за уязвими групи младежи. Основните дейности в мла-

дежката инициатива бяха провеждане на неформално обу-

чение за стартиране и развитие на социално предприятие, 

разработка на 3 бизнес плана и маркетингови стратегии за 

развитие на социални предприятия от участниците.  

Вижте повече 

Откриха дентална клиника за безплатно лечение 

За първи път в България отвори врати специализирана дет-

ска дентална клиника и клиника за дентално лечение на 

деца и възрастни със специфични потребности. Тя е обо-

рудвана със сензорна зала за рехабилитация и релаксация, 

за психологична подготовка и овладяване на страха. Лече-

нието на децата и възрастните със специфични потребнос-

ти е безплатно. Здравното заведение е в София и е част от 

клиники „Ео Дент”. Откриването уважиха Татяна Лолова, 

Наталия Симеонова, Катерина Евро, Александър Кадиев, 

Йордан Йовчев, д-р Борислав Миланов - председател на 

Българския зъболекарски съюз (БЗС), д-р Николай Шарков - 

главен секретар на БЗС и много други приятели, политици и 

пациенти на „ЕО Дент”.                                        Вижте повече 

Експерти по социална политика от Сърбия посетиха 

Велико Търново 

Заместник-кметът на община Велико Търново Ганчо Кара-

баджаков и директорката на дирекция „Социални дейности 

и здравеопазване” Росица Димитрова се срещнаха с екс-

перти в областта на социалната политика от Сърбия, съоб-

щиха от пресцентъра на общината. Гостите проявиха инте-

рес към политиката на общината за предоставяне на мно-

жество адекватни социални услуги в общността. След пред-

ставянето на социалната политика на Старата столица екс-

пертите останаха впечатлени от богатият набор социални 

дейности и проекти, които се реализират не само в град Ве-

лико Търново, а и на територията на цялата община.  

Вижте повече 

В Павликени започна строителството на четири социал-

ни заведения за деца 

Първа копка на нов Център за настаняване от семеен тип 

направиха в Павликени кметът инж. Емануил Манолов, за-

местник-областният управител Стефан Стефанов, директо-

рът на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ 

Тодор Тодоров и Емануил Петров от строителната фирма 

„Капитал груп“. Сградата ще бъде построена с финансиране 

по Програмата за развитие на селските райони с 1,548 млн. 

лв. по проекта на Община Павликени: „Подкрепа за деинсти-

туционализация чрез изграждане на 2 броя Център за наста-

няване от семеен тип, 1 брой Защитено жилище и 1 брой 

Център за социална рехабилитация и интеграция на терито-

рията на град Павликени”.                                    Вижте повече 

Център за обществена подкрепа заработи в Берковица 

Център за обществена подкрепа откриха днес в Берковица. 

Той се намира в сградата на дома за изоставени деца "Люба 

Тенева". Лентата за откриването на новия център за социал-

ни услуги в подкрепа на деца и семейства в риск прерязаха 

кметът Димитранка Каменова и заместник-областният упра-

вител на Монтана Милен Гечевски. За събитието дойдоха и 

депутатите от 42-то Народно събрание Златко Тодоров и 

Петър Якимов от ГЕРБ и Илиян Тимчев от "Коалиция за Бъл-

гария".                                                                     Вижте повече 

Семеен център за деца с увреждания отвори врати в 

Поморие 

Социалните услуги, който предоставя Община Поморие се 

увеличиха с още една. Днес кметът Иван Алексиев и дирек-

торът на регионалната дирекция за социално подпомагане - 

Тони Костова, откриха официално Центъра за настаняване 

от семеен тип за деца и младежи с увреждания. След като 
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Над 130 деца се включиха във фестивала "Приказка за 

теб" 

Над 130 деца от театрални, вокални и балетни формации от 

страната се включиха в 15-ото издание на Варненския детс-

ко - юношески фестивал "Приказка за теб". Голямата награ-

да "Жар птица" бе присъдена на формация "Петлите" от гр. 

Бургас, с участието на деца и младежи от социални домове 

и в неравностойно положение. Организаторите поздравиха 

всички участници от фестивала, превърнал се в част от ви-

зитата на кандидатурата на Варна за Европейска културна 

столица, 2019 г. от името на кмета на община Варна Иван 

Портних.                                                                 Вижте повече 

Музей в Стара Загора улеснява достъпа за хора с увреж-

дания 

Трудноподвижни посетители вече ще могат свободно да 

посещават историческия музей "Искра" в Стара Загора. 

Агенцията за хора с увреждания одобри проекта на община-

та за осигуряване на достъп до експозиционните зали на 

лица с проблеми в опорно-двигателния апарат, съобщават 

от общинската администрация в петък. Сега техният достъп 

до експозициите в музея е силно затруднен, поради конст-

рукционните особености на сградата и наличието на много 

стълбища.                                                              Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Маргарита Сариева: Необходима е промяна на наг-

ласите на всички нива 

Маргарита Сариева е управител на Център за социална 

рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреж-

дания над 18 години във Велико Търново. Има полувисше 

медицинско образование, .завършила е още Психология - 

бакалавърска и магистърска степен, преминала е обуче-

ние по психотерапия и е сертифициран психотерапевт. 

Представител на Национален алианс за социална отго-

ворност за Велико Търново. Интервюто е публикувано в 

брой 5 на вестник Насоки в съкратен вариант, а тук може-

те да видите пълния текст и допълнителни въпроси към г

-жа Сариева. 

Атанаска Бонева: С Усмивка и ръка за ръка – заедно 

можем повече 

Атанаска Бонева e магистър по Социални дейности и Ад-

министративен мениджмънт, има и медицинско образова-

ние, както и повече от 20 години опит в сферата на соци-

алните дейности. Започва трудовата си кариера в Дирек-

ция „Социално подпомагане“, а от 5 години е в сектора на 

социалните услуги. До началото на месец май т.г. бе уп-

равител е на ЦОП „Усмивка“ – Ямбол, но това е само част 

от многобройните проекти и инициативи, на които е во-

дещ двигател. В момента е Управител на Комплекс за 

социални услуги – Ямбол, и представител на Национален 

алианс за социална отговорност за Ямбол. 

проектът за изграждането му приключи успешно за срок по-

кратък от 1 година, стартира проектът „Предоставяне на 

социална услуга „Център за настаняване от семеен тип" в 

град Поморие", финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007-2013", чрез Европейс-

ки социален фонд, по договор за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0047-

C0001. Общата стойност на проекта е 284 957,68 лв.  

Вижте повече 
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20 – 25 юни – София, Водна кула арт фест – Фестивал за 

съвременни изкуства в София „Временно защитени прост-

ранства“ 

23 юни – Сливо поле, Информационна среща на тема: 

„Програмен период 2014-2020“ 

Кочериново, Информационна среща на тема: 

„Еврофондовете – възможности за развитие на човеш-

ките ресурси през 2014-2020 г.” 

Рила, Информационна среща на тема: 

„Еврофондовете – възможности за развитие на човеш-

ките ресурси през 2014-2020 г.” 

24 юни – Пловдив, Център за обществена подкрепа „За деца 

и родители” към фондация „За Нашите Деца” и екип по при-

емна грижа по проект „И аз имам семейство” при община 

Пловдив организира събитие под наслов „Всички заедно за 

приемната грижа” 

Невестино, Информационна среща на тема: 

„Еврофондовете – възможности за развитие на човеш-

ките ресурси през 2014-2020 г.” 

Бойница, Възможностите за електронно кандидатства-

не чрез ИСУН 

Ценово, Информационна среща „Възможностите за 

финансиране на идеи“ 

Бобошево, Информационна среща „Еврофондовете – 

възможности за развитие на човешките ресурси през 

2014-2020 г.” 

25 юни – Дупница, Информационна среща на тема: 

„Еврофондовете – възможности за развитие на човешките 

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

2 юли - Велинград, Обучителен семинар „Социалното 

предприемачество като възможност за развитие на соци-

алните услуги“ 

Семинарът се организира от Национален алианс за социал-

на отговорност съвместно с Община Пазарджик. Социално-

то предприемачество е един от фокусите на работа на 

НАСО с оглед стремежа за реализация и социално включва-

не на хората с увреждания. В рамките на еднодневния семи-

нар ще бъдат представени реализирани проекти и добри 

практики в областта на социалното предприемачество, 

както и  предизвикателствата и възможностите за разви-

тие на социално предприемачество на местно ниво. 

 

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.  

 

18 юли - 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.  
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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) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
ресурси през 2014-2020 г.” 

Девин, Информационна среща „Възможностите за 

финансиране на идеи“  

Крумовград, Информационна среща  „Приоритети и 

възможности за финансиране през новия програмен 

период” 

Две могили, Информационна среща на тема: 

„Програмен период 2014-2020“ 

Сапарева баня, Информационна среща на тема: 

„Еврофондовете – възможности за развитие на чо-

вешките ресурси през 2014-2020 г.” 

26 юни – Пазарджик, Информационна среща по проект 

„Подкрепа“ (ДАЗД) 

Бяла, Информационна среща на тема: „Програмен 

период 2014-2020“ 

26 – 30 юни – София, Международен фолклорен фестивал 

„Витоша“ 

27 юни – София, хотел „Радисън“, Конференция "Иновации 

в превенцията на природните и социалните бедствия", Сдру-

жение за прогресивна и отворена комуникация 

28 юни – Пловдив, Кампания „Книги за смет“ 

От 24 до 27 юли 2014г. в гр. Сандански ще се проведе Осмото издание на Международен музикален фестивал „Надмощие 

на духа“. Инициативата се реализира от Фондация „Старт”, член на НАСО, и Фестивалът има за цел да приобщава талантли-

ви хора с увреждания към културния и обществен живот на страната чрез изразните средства на изкуството. Музикалният 

фестивал е основан от фондация „Старт” и Българската национална телевизия. Провежда се под патронажа на Министерст-

вото на културата, има конкурсен характер и професионално жури.  

Фондация „Старт” набира допълнително финансира с цел финализиране на бюджета за провеждане на инициативата. За 

допълнителна информация посетете сайта на Фондацията. 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
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http://bit.ly/1hBBnlY
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1plIAcu
http://bit.ly/TFJln0
http://bit.ly/1jfFHoj
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http://bit.ly/1of8CRp
http://bit.ly/1of8CRp
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1mZGjSE
http://bit.ly/1kLqceh
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/25
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/06/26
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=78501&nxt=0
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=78501&nxt=0
http://www.csr.bg/environment-and-ecology/1696-knigi-za-smet-za-purvi-put-v-plovdiv-na-28-iuni
http://startfoundation.eu/

