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EASPD представи модели на добри практики в 9 кон-

ференция на държавите-страни по КООНПХУ 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания (EASPD) организира две съпътстващи 

събития в партньорство с Европейски съюз и проекта Ze-

ro по време на 9-та конференция на държавите-страни по 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 

(КООНПХУ), която се проведе от 14 до 16 юни в Ню Йорк, 

САЩ. Представените модели на добри практики за подк-

репено вземане на решения и ранна детска интервенция 

дадоха добавена стойност на дискусиите за целите за 

устойчиво развитие и необходимите стъпки за прилагате 

на подход, съобразен с човешките права. Член 12 на КО-

ОНПХУ ясно посочва правото за равенство пред закона; 

въпреки това между 2 и 3 % от хората по света имат ин-

телектуални затруднения и са подложени на ежедневна 

дискриминация при упражняването на тяхното право на 

правоспособност. 

Nasoki.bg премина 1 млн. показвания на статиите 

 

Единственият специализиран портал в България за соци-

ални политики - NASOKI.BG, който се поддържа и издава 

от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), 

вече отбеляза над 1 милион броя показвания на статиите. 

Порталът NASOKI.BG функционира от 1 януари 2014 г. и 

постигането на подобна статистика само за 2 години и по-

ловина НАСО отчита не само като добро постижение, но и 

като доказателство за необходимостта от специализирано 

информационно издание, предназначено тясно за потре-

бителите и екипите на социалните услуги, техните ръково-

дители, представителите на общинските и областните ад-

министрации, администриращи и ръководещи местните 

социални дейности, както и представителите на държава-

та и други неправителствени организации. 

КАЛЕНДАР 

20 юни - Международен ден на бежанците  

21 юни - Световен ден на хидрологията 

23 юни - Международен ден на детските селища SOS  

Ден на държавната администрация  

Международен олимпийски ден  

24 юни - Ден на свети Йоан Кръстител (Рождение) 

Еньовден 

25 юни - Ден на българската статистика  

26 юни - Световен ден за борба с множествената скле-

роза 

Международен ден за борба с употребата и неле-

галния трафик на наркотици 
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 МТСП ще закупи три електромобила 

 Министър Русинова запозна еврокомисар 

Мариан Тейсен с приоритетите си 

 МТСП: Инвестициите в ранно детско развитие 

са основен приоритет на социалната полити-

ка 

 Заместник-министър Сачева: Стартира схема 

за 15 млн. лева в подкрепа на социалното 

предприемачество 

 19 нови гимназии ще реализират дуално обу-

чение през новата учебна година 

 Теодора Иванова става председател на Об-

ществения съвет към Център „Фонд за лече-

ние на деца“ 

 Създава се механизъм за координация при 

изпълнението на подхода „Водено от общнос-

тите местно развитие” 

 Одобрен е вторият пакет промени в Закона за 

съдебната власт – за съдийско самоуправле-

ние и реформа в прокуратурата 

 217 215 лв. се осигуряват за стипендии на деца 

с изявени дарби 

 Правителството осигури 1,3 млн. лв. за разви-

тие на спорта при хората с увреждания 

 Утвърден е съставът на българската нацио-

нална делегация в Конгреса на местните и ре-

гионалните власти на Съвета на Европа 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 Под 5% от българите банкират онлайн 

 Домакинствата планират да отделят 765 лв. за 

лятна почивка 

 Проучване: Социалните медии изпревариха 

телевизията като източник на информация 

 Над половината български пенсионери полу-

чават до 300 лева, колкото е прагът на бед-

ност 

 Безработицата най-ниска от 7 години 

 Евростат: Алкохолът, цигарите и дрехите най-

евтини в България 

 Проучване показва положителна нагласа на 

работодателите за пазара на труда до края на 

годината 

 НАП оцени загубите от сивата икономика на 

1.8 млрд. лв. 

 Близо 55% от учителите ни ще излязат в пен-

сия в следващите три години 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за одобряване на допълнителни разхо-

ди/ трансфери за 2016 година за изплащане на 

стипендии по Програмата на мерките за закри-

ла на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2016 година 

 Постановление за приемане на Устройствен 

правилник на Националния център по подго-

товката и провеждането на Българското пред-

седателство на Съвета на Европейския съюз 

през 2018 година 

 Проект на Постановление на МС за изменение 

и допълнение на Постановление на МС № 

90/26.05.2000 г. за условията и реда за предос-

тавяне на стипендии на студентите, докторан-

тите и специализантите от държавните висши 

училища и научните организации 

 Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищ-

ното образование (държавен образователен 

стандарт за предучилищното образование) 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

 Фондация „За Нашите Деца“ стартира обучи-

телна програма за общини и доставчици на 

социални услуги за деца и семейства 

 КСУДВ-Ямбол организира "Лятна академия за 

деца" 

 Първият в страната дневен център за младе-

жи с хранителни разстройства отвори врати в 

София 

 Община Русе търси доставчици на услуги 

"ЦСРИ" и "ЦНСТ" 

 Одобрен е проект „Услуги за ранно детско 

развитие в Община Благоевград” 

 Лятна школа по фотография организира Цен-

тър за обществена подкрепа съвместно с Об-

щински детски комплекс-Пловдив 

 Обучават 80 младежи по проект „Активни“ 

във Варна 

 Център за интеграция и подкрепа на хора с 

увреждания в столичния район „Лозенец“ 

 Социални услуги в Лом ще се отопляват от 

биоцентрала 

 Община Добричка започва предоставянето на 

почасови услуги за социално включване 

 Община Тунджа стартира нов социален проект 

за деца "Желани пространства" 

 Реновират Дневен център „Зорница" в Благо-

евград 

 Откриват център за жертви на сексуално наси-

лие в Бургас 

 Община Добрич финансира 5 проекта на граж-

данския сектор за социална интеграция 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Отличени от МТСП ИТ специалисти предста-

виха таблет за незрящи хора 

 Българската аутсорсинг асоциация връчи 

първите си годишни награди 

 Кампания на TBI Bank осигурява езда и плу-

ване за 200 деца с увреждания 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 Незрящи деца с изложба на свои снимки в 

НДК 

 Деца от Перник представиха благотворител-

на изложба „Път към себе си и към света“ 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

14 - 30 юни - София, Фотоизложба "Детство без адрес", 

Сдружение "Деца и юноши" 

20 юни - Долна баня, Актуални и предстоящи процеду-

ри по програмите, съфинансирани от ЕСИФ 

София, Дом на Европа, Обществена консултация 

по европейския стълб на социалните права 

21 юни - София, НДК, Откриване на благотворителна 

експозиция “Равни с мен” 

София, Практическа лекция "Ключови правни 

тактики при стартирането на бизнес" 

22 юни - София, МТСП, Заседание на Национален съ-

вет за интеграция на хората с увреждания 

23 юни - София, Празник на приобщаващото образова-

ние 

24 юни - Добрич, Информационен ден "Подкрепа на 

мерки за енергийна ефективност за МСП" 

30 юни - Срок за годишно отчитане на юридическите 

лица с нестопанска цел, извършващи дейност в общес-

твена полза, вписани в Централен регистър към Ми-

нистерство на правосъдието 

30 юни - 1 юли - Варна, Обучение „Добри практики за 

работа с деца от аутистичния спектър и техните се-

мейства“ 
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СЪБИТИЯ НА НАСО  

20 юни - Габрово, Форум на доставчиците на соци-

ални услуги. Откриване на новия Дневен център за 

деца с увреждания 

Община Габрово съвместно с Фондация „Грижи за деца с 

увреждания“, представителство на НАСО за Област Габ-

рово организира  форум, посветен на партньорството 

между институциите на местно и национално ниво и неп-

равителствените организации в социалната сфера за 

постигане на качествени и достъпни услуги. След форума 

ще се състои и церемония по официално откриване на 

новата сграда на Дневен център за деца с увреждания. 

30 юни - Павликени, "Междуинституционално сът-

рудничество при реализиране на грижата за деца с 

проблемно 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. 

ЧЕСТИТО 

Валентина Ангелова, представител на НАСО за 

Област Перник, която на 22 юни празнува рожден 

ден. 

Жанета Георгиева, председател на Агенция за 

социално развитие „Вижън“, координатор, НАСО, 

която на 24 юни празнува рожден ден. 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  благопожелания са за: 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кан-

дидатстване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатства-

не) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без кра-

ен срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо 

кандидатстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в 

България (текущо кандидатстване) 

 Текущо: Схема „Обучения и заетост“ за безра-

ботни над 29 години по ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси“ 

 Програма Херкулес III за 2016 (23 юни 2016) 

 ФРГИ, Институционално укрепване на общест-

вените фондации  (20 юни 2016 г.) 

 ТСА, Конкурс за добри и иновативни практики 

в областта на заетостта (20 юни 2016 г.) 

 БЦНП, Програма за социално предприемачест-

во 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 

проекти, целящи разширяване на програмата, 

заложена в апликационната книга на Пловдив 

за Европейска столица на културата (10 юли, 

10 октомври, 10 декември 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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