
Бр. 26(3)/30.06.2014 г. 

НАСО    

Nasoki.bg 

КАЛЕНДАР 

1 юли - Празник на братята Св. св. Козма и Дамян, в 

България се почита сред народа като Свети Врач 

Ден на билкаря и на народния лечител. 

Международен ден на архитектурата 

2 юли -  Световен ден на неидентифицираните летя-

щи обекти 

5 юли - Празник на град Велинград 

Празник на служителите на МВР 

7 юли - Световен ден на целувката 

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Обсъждане на Концепция за промени по прилагане на 

КООНПХУ 

На 26 юни 2014 г. в рамките на работна група в Министерство 

на труда и социалната политика се проведе обсъждане на 

концепция за промени в нормативната уредба в съответствие 

с прилагане на член 27 относно работа и заетост от Конвен-

цията на ООН за правата на хората с увреждания. Бяха обсъ-

дени нормативните документи, подлежащи на актуализация, 

както и необходимостта от приемането на нови промени и 

текстове за осигуряване на условия за подобряване на трудо-

вата заетост и ефективното прилагане на чл. 27 от Конвенци-

ята в България. Предложенията на НАСО по този въпрос са 

съществени, важни, структурно-определящи.      Вижте повече 

Среща на национално представените организации 

На 26 юни 2014 г. в София се проведе среща на национално 

представените организации. В разширен състав участниците 

в срещата обсъдиха актуални задачи и стратегически въпро-

си, свързани с текущата ситуация в страната. В срещата 

участва и г-н Георги Георгиев, председател на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО). Във фокуса на дис-

кусията бяха широк кръг от въпроси, между които партньорст-

вото между организациите, работата на Националния съвет 

за интеграция на хората с увреждания, плана за работа и 

други важни въпроси, свързани с проблемите на хората с 

увреждания. Обсъдени бяха и някои предложения относно 

структурирането на работата в България по изпълнение на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.                                                               

Вижте повече 

Конференция "Иновации в превенцията на природните и 

социалните бедствия" 

На 27 юни 2014 г. в София, хотел Радисън "Сдружение за 

прогресивна и отворена комуникация", член на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО“, проведе конферен-

ция на тема "Иновации в превенцията на природните и соци-
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Въвеждат се разграничителни критерии между видовете 

социални услуги 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане. Тяхната цел е норматив-

но да се установят различията между видовете социални 

услуги в зависимост от конкретната целева група и да се въ-

веде разграничителен критерий при настаняване на потреби-

телите с различни потребности, както и да се осигури ефек-

тивно разходване на публични средства. Промените засягат 

социалните услуги „центрове за настаняване от семеен тип”, 

„защитени жилища” и „дневни центрове” в зависимост от це-

левата група.                                                           Вижте повече 

МТСП подкрепя възраждането на индустрията в Бълга-

рия 

Промишлеността е сред основните фактори за икономически 

растеж, осигуряване на качествена заетост и повишаване на 

конкурентоспособността. Министерството на труда и социал-

ната политика се присъединява към призива на Европейската 

комисия към държавите-членки за възраждането на индуст-

рията, каза заместник-министърът на труда и социалната 

политика Светлана Дянкова. Тя участва в кръгла маса за въз-

раждането на индустрията в България, която се проведе на 

25 юни 2014 г. Заместник-министър Дянкова отчете положи-

телното развитие на българската металургична индустрия 

като напомни, че икономическата стабилност и социалният 

просперитет на бранша са резултат от инвестиции в безопас-

ни и екологично чисти производствени мощности.  

Вижте повече 

Регламентирани са сроковете за изплащане на добавките 

и целевите помощи за хората с увреждания 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане 

на Закона за интеграция на хората с увреждания. Основната 

част от тях отразяват измененията в Закона от началото на т. 

алните бедствия". Представител на НАСО също участва в 

конференцията, която се организира по повод приключване 

на проект "Оцеляването не е късмет - иновативна програма 

за фирми, хора с увреждания и граждани" по ОП РЧР. Упра-

вителят на организацията и ръководител на проекта, г-жа 

Албена Дробачка, представи резултатите по проекта, като 

наблегна на това, че за една година са опитали да обхванат 

и да въвлекат в проекта както експерти и учени, така и предс-

тавители на различни заинтересовани страни.   Вижте повече 

Работна група по социално договаряне 

На 26 юни 2014 г. Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО) участва в работата на работна група към Бъл-

гарския център за нестопанско право и Национално сдруже-

ние на общините в Р България относно социалното договаря-

не. На първото заседание на работната група бяха обсъдени 

целите, задачите и рамката на програмата за работа на ра-

ботната група. НАСО ще участва със свой принос, базиран 

на опита за работа и партньорство между доставчиците на 

услуги и общините в почти цялата страна. Резултатите от 

съвместната работа на работната група ще бъдат обобщени 

и представени на заинтересованите страни.      Вижте повече 

Рехабилитация и интеграция на възрастни хора със се-

тивни и двигателни увреждания с помощта на служебни 

кучета 

На 27 юни 2014 г. в хотел "Света София", гр. София се про-

веде конференция, която представи резултатите от проекта 

“Иновативна социална услуга – рехабилитация и интеграция 

на възрастни хора със сетивни и двигателни увреждания с 

помощта на служебни кучета” (ИСУ) – България – Словения”. 

Конференцията се организира от  Фондация "Очи на четири 

лапи". На събитието присъства и представител на Национа-

лен алианс за социална отговорност. Самият проект има за 

цел подобряване качеството на живот на хората с уврежда-

ния в България чрез засилване на социалното им включване 

посредством предоставяне на иновативна социална услуга.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/671-2014-06-28-06-59-05
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/670-2014-06-28-06-55-57
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г. Отменя се глава втора – „Ред за водене на регистъра на 

специализираните предприятия и кооперации на хората с 

увреждания”, тъй като регистрационният режим е разписан 

в Закона за интеграция на хората с увреждания. С другата 

част от промените се въвежда нормативно регламентиране 

на сроковете, в които дирекциите „Социално подпомагане” 

изплащат месечните добавки за социална интеграция и це-

левите помощи за хората с увреждания. Това е последният 

ден на месеца, следващ месеца, за който се полагат добав-

ките и помощите.                                                  Вижте повече 

Промените в Закона за професионалното образование и 

обучение на второ четене 

Комисията по образование и наука подкрепи и предлага на 

Народното събрание да приеме на второ четене законопро-

ект за изменение и допълнение на Закона за професионал-

ното образование и обучение. Текстът е обобщен от работ-

на група от представители на комисията и Министерството 

на образованието и науката между два законопроекта със 

същото име – единият е внесен от Милена Дамянова и гру-

па народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, а другият – от 

Валентина Богданова и група народни представители от ПГ 

на Коалиция за България. „С този закон се предлагат ре-

форми, които отдавна се очакват и от работодателите, и от 

българските граждани, и имат за задача да гарантират въз-

можностите за придобиване на професионална квалифика-

ция”, обобщи председателят на комисията проф. Ваня Доб-

рева.                                                                      Вижте повече 

Правителството одобри промени в ТЕЛК 

Правителството измени Правилника за устройството и орга-

низацията на работа на органите на медицинската експер-

тиза и на регионалните картотеки на медицинските експер-

тизи, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Про-

мените предвиждат премахване на разделението на терито-

риалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) на общи и 

специализирани (за очни заболявания, за психични заболя-

вания и за специфични и неспецифични белодробни забо-

лявания). Има предложение и експертизата на вида и степен-

та на увреждане/степента на трайно намалена работоспособ-

ност на лицата с очни, белодробни и психични болести да се 

извършва занапред от ТЕЛК с участието на лекар с призната 

специалност по съответните заболявания.          Вижте повече 

Близо 20 000 младежи до 29 г. са започнали работа на 

първичния пазар на труда 

Близо 20 000 младежи до 29 г. са започнали работа на пър-

вичния пазар на труда, каза в Монтана на 24 юни заместник-

министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. 

Заедно с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта 

(АЗ) Асен Ангелов, тя отчете реализацията на Националния 

план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

2014 – 2020 г. (НПИЕГМ). Във форума участваха областният 

управител на област Монтана Николай Пенчев, кметове на 

общини, директори на училища и работодатели. „В края на 

май са регистрирани 62 320 безработни младежи на възраст 

до 29 г., което е с 10 000 по-малко от края на 2013 г. Намале-

нието е резултат от изпълняваните от МТСП политики, част 

от които се реализират чрез Агенцията по заетостта. На всеки 

новорегистриран младеж в териториалните дирекции „Бюро 

по труда” се изготвя индивидуален план за действие.  

Вижте повече 

Увеличението на пенсиите през 2013 г. няма да се отрази 

на достъпа до целеви помощи за отопление 

Индексирането на пенсиите, отпуснати до 31.12.2013 г., няма 

да се отрази на достъпа на лицата и семействата до целева 

помощ за отопление, тъй като при определяне правото за 

получаването й размерът на пенсиите, ще се намалява с кое-

фициент 1,245. За целта, с Наредба № РД 07-2 от 25.06.2014 

г. на министъра на труда и социалната политика, са направе-

ни изменения и допълнения на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. 

за условията и реда за отпускане на целева помощ за отоп-

ление за отоплителен сезон 2014/2015 г. Наредбата е обна-

родвана в ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г. Друго изменение в На-

редбата е обособяването на отделна целева група на децата, 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/672-2014-06-28-08-06-48
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/675-2014-06-28-12-37-02
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/689-2014-06-28-15-24-22
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/669-20-000-29
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

България е изпълнила едва 16% от икономическите пре-

поръки на ЕК за 2011-12 г. 

Страните от Европейския съюз масово не спазват икономи-

ческите препоръки, давани от Европейската комисия, показва 

проучване на Европарламента, цитирано от EurActiv. Според 

него едва 18% от препоръчаните реформи за икономическо 

възстановяване в съюза са били действително приложени. В 

проучването се казва още, че държавите членки не са прило-

жили средно 43% от правилата, на които сами са се съгласи-

ли. Изследването разглежда предложените реформи в три 

основни области - фискална политика, макроикономически 

дисбаланси и други политики като тези, свързани с трудовия 

пазар и финансовата стабилност. Показателите на всяка 

страна се разглеждат поотделно и се класифицират в три 

категории - изцяло изпълнени препоръки, такива, върху които 

се работи сериозно, и неизпълнени.                     Вижте повече 

Общият показател на бизнес климата се понижава 

През юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се по-

нижава с 1.0 пункт спрямо равнището си от предходния ме-

сец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в 

промишлеността и в сектора на услугите. Съставният показа-

тел „бизнес климат в промишлеността” намалява с 1.8 пункта 

в сравнение с май поради по-резервираните оценки на про-

мишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние 

на предприятията. Същевременно настоящата производстве-

на активност се оценява като леко подобрена, а в очаквания-

та за бизнес състоянието и дейността в отрасъла през след-

ващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който оба-

че е по-умерен в сравнение с предходната анкета. Несигурна-

та икономическа среда и недостатъчното търсене от страната 

продължават да са основните фактори, посочвани от предп-

риятията като пречка за развитието на бизнеса им.   

Вижте повече 

243 млн. души в света вземат наркотици 

Всеки двадесети в света приема забранени наркотични ве-

щества. Това прави около 243 млн. души или 5% от населени-

ето на земята. Броят на употребяващите наркотици остава 

непроменен от 2012 насам, показа световният доклад на 

Службата на ООН за борба с наркотиците и престъпността. 

На 26 юни се отбеляза Световният ден срещу злоупотребата 

с наркотици в календара на ООН. Обнадеждаващи са данни-

те за употребата на канабис - според доклада, представен 

във Виена, глобално се отчита спад. Единствено в Съедине-

ните американски щати е нараснала значително. Спад в инте-

реса се отбелязва към екстази и LSD. Докладът съобщава 

още за 200 000 души, станали жертва на злоупотреба със 

субстанции през 2012-а година.                            Вижте повече 

настанени в семейства на роднини и близки или в приемни 

семейства по реда чл. 26 от Закона за закрила на детето.  

Вижте повече 

МИЕ насърчава студентски фирми и млади предприема-

чи 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) под-

готви национален конкурс за насърчаване на иновационната 

активност на младите хора чрез проекта “Техностарт“, съоб-

щиха от министерството. Инициативата представи 22-

годишният Петко Иванов на дискусия в Деня на младежките 

организации, проведен в Представителството на Европейска-

та комисия в България. Той е третокурсник в УНСС-София по 

„Бизнес икономика“ и в момента е на тримесечен стаж в 

МИЕ. Младежът спечели конкурса „Студент на годината 

2013”, организиран от Националното представителство на 

студентските съвети, в категория „Социални, стопански и 

правни науки”. Една от наградите му беше право на тримесе-

чен стаж в държавната администрация. В момента е част от 

екипа на дирекция „Малки и средни предприятия и иновации” 

в МИЕ и участва в подготовката и популяризирането на про-

екта „Техностарт”.                                                  Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/683-16-2011-12
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/693-2014-06-28-16-33-24
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/688-243
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/673-2013
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/682-2014-06-28-14-39-53
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

48 граждански организации от цялата страна заявиха 

желание да развиват социално предприемачество 

Програмата за социално предприемачество на неправител-

ствени организации 2014/2015 стартира в края на май с про-

цедура за набиране участници. До 20 юни бяха подадени 48 

кандидатури на граждански организации от цялата страна, 

които искат да развиват или вече развиват стопанска дей-

ност в подкрепа на своята мисия и цели. Инициативата се 

организира за трети пореден път от Българския център за 

нестопанско право, Програмен и аналитичен център за ев-

ропейско право и Фондация УниКредит с подкрепата на 

Фондация „Америка за България" и стимулира неправителс-

твените организации да намерят пресечните точки между 

собствените си социални цели и принципите на икономичес-

ката ефикасност и ефективност.                        Вижте повече 

Училище за родители по социален проект в Гурково 

На 20 юни 2014 г. бе проведено второ занятие на лятното 

„Училище за родители” по проект „ Всички деца ЗАЕДНО” на 

читалище „ Войвода Г.Къргов-1920”. Целта на обучението 

бе родителите на деца с ментални проблеми от общината 

да получат повече информация и подкрепа за ранно диаг-

ностициране и рехабилитация. Александра Димитрова, пси-

холог- фамилен психотерапевт, представи темите за 

"Развитие на детето - здравни параметри при развитие в 

норма и при отклонения в развитието. Къде да потърсим 

помощ." и "Ранно откриване на деца със специфични обра-

зователни и възпитателни потребности".          Вижте повече 

Карин дом обучава учители от детски градини във Вар-

на 

Кои са елементите на подкрепящата среда, какво е непри-

емливо поведение, как можете да подобрите концентрация-

та при децата със специални нужди – това са само част от 

въпросите, които бяха дискутирани по време на обучението 

на Карин дом, която е член на НАСО. Тренингът се проведе 

от 10 до 12 юни 2014г. и в него се включиха 28 детски учители 

от 10 общообразователни детски градини в гр. Варна. Програ-

мата на обучението представи темите: интеграция на децата 

и партньорство с родителите, организиране и структуриране 

на средата, позициониране и водене на деца с двигателни 

затруднения, метода Монтесори, алтернативни методи за 

комуникация и сензорна стимулация.                   Вижте повече 

Звено за услуги в домашна среда в Тунджа отчете резул-

татите от дейността си 

На 26.06.2014 г. в община „Тунджа“ се проведе заключителна 

пресконференция по проект „Звено за услуги в домашна сре-

да – модел на социално включване в малките населени мес-

та”. Проектът бе одобрен по Схема за безвъзмездна финан-

сова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 

на стойност 217 089.93 лв. и се реализира в продължение на 

18 месеца, през 12 от които реално се предоставяха социални 

дейности в домашна среда. На форума присъстваха кметът 

на община „Тунджа” – Георги Георгиев, Ели Василева – 

зам.кмет на община „Тунджа”, Андон Кръстев - секретар на 

общината, Жаклин Попова – началник отдел „Хора с уврежда-

ния и социални услуги” при Дирекция „Социално подпомагане“ 

– гр. Ямбол, кметове и кметски наместници, ръководители на 

социални услуги, социални сътрудници – участници в проекта, 

граждани от местната общност.                             Вижте повече 

Готови са апартаментите за социално слабите жители на 

Девня 

На пресконференция на 24 юни в Областния информационен 

център във Варна кметът на Община Девня Атанас Кузев съ-

общи, че апартаментите за социално слабите жители на об-

щината, в ремонтирания блок, са обзаведени и очакват свои-

те наематели. Община Девня успешно изпълнява проект 

"Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища 

за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби 

групи от населението и други групи в неравностойно положе-
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ние на територията на Община Девня". Той се реализира с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Ев-

ропейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално раз-

витие, Национално съфинансиране и допълнителен собст-

вен принос на община Девня. Общата стойност на проекта 

възлиза на 1 406 112,76 лв., а срокът му на изпълнение е 20 

месеца.                                                                  Вижте повече 

Приемни родители и социалните обсъдиха грижата за 

децата в Пловдив 

Над 50 души, сред които приемни родители, експерти, соци-

ални работници и представители на социалната система 

участваха в събитието "Всички задно за приемната грижа", 

организирано от фондация "За Нашите Деца" с подкрепата 

на община Пловдив. To е част от кампанията "Приемните 

родители даряват любов. Дарете и вие.", с която фондация-

та цели на набере нови приемни семейства за най-

уязвимите деца до 3-годишна възраст в Пловдив и региона. 

Гост на събитието бе заместник-кметът на Пловдив Георги 

Титюков, както и специалисти от община Пловдив, ДАЗД, 

АСП, РДСП, ОЗД при ДСП и представители от още 8 общи-

ни, сред които Асеновград, Раковски, Първомай, Сопот, Хи-

сар, Стамболийски, община "Марица" и "Родопи".  

Вижте повече 

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отва-

рят врати през септември 

Трите центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), които 

са изградени в Шумен по проект “Нов дом за нашите деца”, 

ще приемат първите си обитатели през септември. Къщите 

вече са изградени и са доставено цялостното оборудване и 

мебелировка, каза пред журналисти зам.-кметът по строи-

телство и екология в община Шумен инж. Иван Йонков, кой-

то заедно с кмета Красимир Костов обяви края на проекта и 

показа един от трите центъра до басейна. “Тези три центъ-

ра - един до градския басейн и два в кв. "Тракия", представ-

ляват един пореден проект за деинституционализация на 

децата в риск, като идеята е те да имат начин на живот, по-

близък до естествената среда на хората”, посочи инж. Йон-

ков.                                                                          Вижте повече 

Кариерен център работи в Габровската търговско-

промишлена палата 

Кариерният център към Габровската търговско-промишлена 

палата с ръководител е Цвета Дулева вече е факт. Обуче-

ние на тема „Израстване в кариерата“, предназначено за HR-

специалисти, както и за работници и служители във фирми-

те, е първата му проява. Консултантът от дружество 

„Кариери“ Лора Саркисян ще дава съвети на заети лица за 

придобиване на необходимите знания и умения при съставя-

не на мотивационно писмо, CV, обсъждане на референции. 

Кариерният център е създаден по европроект „Повишаване 

обществената нетърпимост към неформалната икономика 

при трудовоправните и осигурителни отношения и преван-

тивни действия за ограничаването й“ по процедурата 

„Повишаване гъвкавостта на социалните партньори“ от ОП 

„Развитие на човешките ресурси“.                       Вижте повече 

 

Две години от откриването на "Синя стая" в Пловдив 

Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ 

организира кръгла маса на тема "Две години "Синя стая" - 

постижения и предизвикателства", което се състоя на 25 юни 

в сградата на Центъра за обществена подкрепа, ул. "Неофит 

Бозвели" №38. На кръглата маса присъстваха прокурори и 

съдии от Окръжен и Районен съд - Пловдив, от Районните 

прокуратури в обхвата на действие на Окръжна Прокуратура 

- Пловдив, представители на РУП, специалисти от Дирекция 

"Социално подпомагане" от Пловдив и областта, представи-

тели на Държавната агенция за защита на детето и Община 

Пловдив. Георги Титюков - зам.кмет "Спорт, младежки дей-

ности и социална политика, ще открие кръглата маса.  

Вижте повече 
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Рисуване на колела - начин да изразим себе си и да нап-

равим света по-красив 

За първи път видях, как се рисува с колелата на инвалидни 

колички преди 16 години, в Кливланд, САЩ. По време на 

един общоградски фестивал, наред с всевъзможни сергии и 

щандове за “hand made” артикули, беше отредено и място за 

рисуване с колела. По онова време бях току-що започнала 

да работя с лица с физически затруднения. Идеята толкова 

ми хареса, че реших да я заимствам. За първи път рисувах-

ме с колела в Бургас през 2001 г., след това през 2013 г.- на 

второто издание на фестивала „Включи града“. Успехът на 

ателието миналата година беше толкова голям, че получих-

ме покана за участие и в тазгодишното издание на „Включи 

града“.                                                                     Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

Росица Янкова: Когато хората търсят хляб и работа, не 

бива да се делят 

Заместник-министърът на социалната политика и труда 

дава изключително актуални отговори по темите за 

действията на социалните структури за отстраняване 

на последиците от бедствието в Аспарухово, политиката 

за заетост на ведомството, както и какво евентуално 

наследство за подобряване на пазара на труда ще бъде 

оставено на следващото министерство, основните тър-

сения на работодателите и партньорството за осигуря-

ване на адекватни работни условия у нас. 

Министър Анелия Клисарова: Един учебник по предмет 

Това, че сега има четири буквара не направи децата по-

грамотни. Това заяви министърът на образованието и 

науката проф. Анелия Клисарова по време на среща с пред-

ставители на гражданското общество и неправителст-

вените организации. Проф. Клисарова обясни, че има проб-

лем с учебниците и той идва от това, че всяко издателс-

твото има собствен учебник, но МОН не може да гаранти-

ра качеството на учебниците, защото не разполага с ав-

торските права. Каква е идеята на МОН за справяне с то-

зи проблем и други актуални въпроси за образованието, 

можете да видите в настоящето интервю. 

Гинка Чавдарова: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а 

кабинетът е оглушал 

Гинка Чавдарова е изпълнителен директор на Национално-

то сдружение на общините от неговото създаване през 

1996 г. Родена е на 7 септември 1949 г. в Троянско. Завър-

шва Киевския държавен университет, специалност 

„Икономическа кибернетика“. Доктор e по икономика с ди-

сертация по ефективност на инвестициите. Има следдип-

ломни квалификации във Франция и САЩ. Автор е на над 

70 монографии по териториално развитие. 

Удължиха срока на проект „И аз имам семейство” в Гор-

на Оряховица до септември 

До септември 2014 г. бе удължен срокът на проект „И аз 

имам семейство”, който се реализира от Община Горна 

Оряховица в партньорство с Агенцията за социално подпо-

магане. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2007-2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд 

на Европейския съюз. В Община Горна Оряховица вече се 

отглеждат 10 деца от професионални приемни семейства, 

утвърдени по проекта. Социалните работници от Екипа на 

приемна грижа към Общината подкрепя приемните семейст-

ва, полагащи грижи за деца в риск, като осъществяват кон-

султации и обучения. Организират се срещи с групата за 

самопомощ, където приемните родители споделят помежду 

си както положителните, така и трудните моменти в грижите 

за децата.                                                              Вижте повече 
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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 и Община 

Велинград. Социалното предприемачество е един от фоку-

сите на работа на НАСО с оглед стремежа за реализация и 

социално включване на хората с увреждания. В рамките на 

еднодневния семинар ще бъдат представени реализирани 

проекти и добри практики в областта на социалното пред-

приемачество, както и  предизвикателствата и възмож-

ностите за развитие 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.  

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Австрийци дариха 2500 евро за Комплекса за социални 

услуги „Свети Георги” 

2500 евро дариха група австрийски бизнесмени за Комплек-

са за социални услуги (КСУ) “Свети Георги” в Пловдив. С 

парите ще се финансира строежът на нова оранжерия в ком-

плекса, съобщиха от общината. До дарението се стигна, 

след като председателят на Общинския съвет в Пловдив 

арх. Илко Николов запознал членовете на MMML “Quarries” с 

дейността на комплекса и необходимостта да се изгради 

оранжерия на неговата територия. Идеята ни е чрез отглеж-

дането на зеленчуци и цветя в оранжерията възпитаниците 

ни да имат реална възможност да тренират уменията си, 

които придобиват в Центъра за професионално обучение 

към комплекса. Там те се обучават по специалностите гот-

варство, цветарство, строителство, мъжко и дамско шива-

чество.                                                                    Вижте повече 

Мтел стана кръстник на шест кучета-водачи 

От 25 юни шест бъдещи кучета-водачи ще носят фамилията 

Мтел. Четириногите получиха новите си имена по време на 

официално кръщаване, организирано от телекома и фонда-

ция „Очи на четири лапи”. Мтел и фондацията днес отбеляз-

ват 11 години успешна съвместна работа. Илияна Захарие-

ва, директор Корпоративни комуникации в Мтел, и председа-

телят на Столичен общински съвет Елен Герджиков влязоха 

в ролята на кръстници на умните лабрадори и голдън ретри-

въри. Те закичиха новите си кръщелници с медальон, а собс-

твениците им получиха грамота. Лима, Лава, Леда, Чарли, 

Лейди, Кая и Мишо са кучетата-водачи, получили името 

Мтел на церемонията. Мишо ще се дипломира като куче-

водач през юни, а за останалите тепърва предстои да пре-

минат курс на обучение в училището. След успешно приклю-

чен тренировъчен курс кучетата биват предавани на новите 

си стопани, за да им помагат, срещу символичната сума от 1 

лев.                                                                         Вижте повече 

http://bit.ly/1itGhVD
http://bit.ly/1itGhVD
http://bit.ly/1itGhVD
http://bit.ly/SkVlbS
http://bit.ly/SkVlbS
http://bit.ly/TqkbIt
http://bit.ly/TqkbIt
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/678-2500
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/690-2014-06-28-15-35-14
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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) 

Образователна интеграция на деца от малцинствата (25 юли 

2014)  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

30 юни - София, Информационна среща на тема 

„Възможности за младите хора през новия програмен период 

2014-2020 г.“ 

Силистра, Награждаване на отличените в конкурса 

„Европейска община в област Силистра“ 

30 юни – 2 юли – Пампорово, Конференция на тема 

„Европейско развитие на планинските територии“ 

1 юли – Габрово, Комисия по образование, младеж, култура и 

научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите на 

Европейския съюз, „Насърчаване на културния и творческия 

сектор като ключови фактори за повишаване на местната и 

регионална конкурентоспособност и привлекателност“ 

Бобов дол, Информационно-дискусионна среща на тема: 

„Еврофондовете – възможности за развитие на човешките 

ресурси през 2014-2020 г.” 

3 юли - Ямбол, Среща „ОИЦ-Ямбол в помощ на бенефициен-

тите“ 

Варна, Информационен ден „Реализирани европейски проек-

ти във Варненска област и нови оперативни програми 2014-

2020 г.“ 

4 юли – Разград, Информационна среща за популяризиране 

на успешни европроекти с представители на микро, малки и 

средни фирми 

7 юли – Враца, Благоевград, Регионални обучения за предс-

тавители на общините на тема „Измененията в ЗОП в сила от 

1 юли 2014 г.“ 

9 юли – Шумен, Сливен, Регионални обучения за представи-

тели на общините на тема „Измененията в ЗОП в сила от 1 

юли 2014 г.“ 

10 юли – Велико Търново, Пловдив, Регионални обучения за 

представители на общините на тема „Измененията в ЗОП в 

сила от 1 юли 2014 г.“ 

ПРЕДСТОЯЩО 
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Индикативна годишна работна програма за 2014 г. по Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

г. 

Национална стратегия за интеграцията на лицата, получили 

международна закрила в Република България (2014 - 2020 г.) 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

местните данъци и такси 

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014

-2030 

ДОКУМЕНТИ  

Министерство на труда и социалната политика: Нови политики 

за качество на социалните услуги (Предизвикателства и мерки 

за по-добро качество, ефективност и ефикасност на социални-

те услуги) 

Люк Зелдерло, EASPD: Качество на социалните услуги, тенден-

ции и добри практики в ЕС 

Мари Дюбоа, Платформа за европейско качество на социални-

те услуги: EQUASS - европейско качество на социалните услуги 

Мая Казанджиева, директор на Дирекция "Здравеопазване, 

социални дейности, превенции и спорт", община Бургас: Резул-

тати от проведени срещи за обмяна на опит на качество на 

социалните услуги по проект "Партньорство за достоен и неза-

висим живот" 

Петя Маркова, редактор на НАСО: Представяне на информаци-

онен портал за социални политики и услуги (проект 

"Партньорство за достоен и независим живот") 

Силвета Папазян, приложен специалист на НАСО: Представя-

не на резултати по проект "Партньорство за достоен и незави-

сим живот" 

Ивайло Иванов, изп. директор на Агенция за социално подпо-

магане: Управление и контрол на качество в социалните услуги 

Драгомир Драганов, зам. главен директор на ГД "Европейски 

фондове, международни програми и проекти": Възможности за 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ФОРУМ 

финансиране на качествени социални услуги за Програмен пери-

од 2014 - 2020 

Филип Слос, управител на Зонестраал, Белгия: Грижа за качест-

вени услуги в Зонестраал (англ.) 

Любомира Комитска, директор на Дирекция "Социални дейности", 

община Варна: Актуални акценти, добри практики, развитие на 

социалните услуги във Варна 

Мариела Личева, директор на Дирекция "Здравни и социални 

дейности", община Русе: Местни партньорства за ефективност и 

качество на социалните услуги 

Веселина Ботева, директор на Дирекция "Здравна политика", 

община Пловдив: Възлагане на управлението на социални дей-

ности 

Атанаска Бонева, ръководител на Комплексен център за деца и 

възрастни, град Ямбол: Едно различно партньорство 

Сабина Събева, изп. директор на Международна социална служ-

ба - България: Партньорство между общините и НПО - предоста-

вяне на социални услуги с високо качество 

Правда Игнатова, директор на Дирекция "Международно сътруд-

ничество, програми и европейска интеграция", Агенция за социал-

но подпомагане: Подкрепа за социално включване на хора с ув-

реждания в Програмен период 2014-2020 

Мартин Конрад, мениджър Социални мрежи АТЕМПО, Австрия: 

Добри практики за участие в хора с увреждания в мониторинга на 

социалните услуги 

Стефана Цанкова, координатор EASPD: Препоръки към работния 

план за изпълнение на Европейска стратегия за хора с уврежда-

ния 2020 

Мартин Конрад, мениджър Социални мрежи АТЕМПО, Австрия: 

Социални услуги за заетост 

Ивелина Василева, Агенция за социално развитие "Вижън": Адап-

тирани европейски практики за предоставяне на социални услуги 

Борислава Гицова, експерт, НАСО: Методика за предоставяне на 

услугата "Подкрепена заетост" 

Елка Тодорова, гл. експерт сектор "Програми, мерки, квалифика-

ция, контрол", Агенция по заетостта: Възможности за финансира-

не на заетост за хора с увреждания 
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