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Дискусия „Партньорство за качествени и достъпни 

социални услуги“ в Габрово 

На 20 май 2016 г. в град Габрово се проведе дискусия на тема 

„Партньорство за качествени и достъпни социални услуги“, 

организирана от Община Габрово съвместно с Фондация 

„Грижи за деца с увреждания“ в качеството й на представител 

на Национален алианс за социална отговорност за Област 

Габрово. На срещата участваха Зорница Русинова, министър 

на труда и социалната политика, Цветан Васев, изпълнителен 

директор на Агенцията за социално подпомагане, Таня Хрис-

това, кмет на Габрово, Георги Георгиев, председател на Наци-

онален алианс за социална отговорност, Светла Григорова, 

председател на Фондация „Грижи за деца с увреждания“, 

представител на НАСО за Област Габрово и член на УС на 

НАСО, народни представители, общински съветници, специа-

листи от общинска и областна администрация, ръководители 

на социални услуги. Дискусията предшества официалното отк-

риване на новата сграда на Дневен център за деца с уврежда-

ния в града. 

Откриване на нова сграда на Дневен център за деца с 

увреждания в Габрово 

На 20 юни 2016 г., след приключване на дискусията 

„Партньорство за качествени и достъпни социални услуги“ в 

сградата на Община Габрово, се състоя и церемонията по тър-

жественото откриване на новата сграда на Дневен център за 

деца с увреждания в град Габрово. Участниците в церемонията 

бяха поздравени от Таня Христова, кмет на Габрово, която 

представи усилията и реализираните дейности от страна на 

изпълнителите, организациите и институциите, включили се в 

успешното финализиране на проекта. Бяха поздравени и всич-

ки, работещи в услугата. Светла Григорова, в качеството на 

управител на Дневния център, благодари за помощта на всич-

ки, които имат принос както към работата на услугата, така и 

към реализацията на проекта за новата сграда. Тя изрази уве-

реност, че колегите от екипа и ползвателите на услугата ще 

бъдат много щастливи да работят при тези прекрасни условия, 

усилията им ще бъдат по-резултатни и услугата ще бъде по-

качествена и ще се развива. 

КАЛЕНДАР 

27 юни - Световен ден на борба с диабета 

Световен ден на риболова 

28 юни - Международен празник на ЛГБТ общността 

29 юни - Честване на Светите апостоли Петър и Па-

вел (Петровден) 

Ден на река Дунав  

Празник на градовете Белоградчик, Етрополе, 

Лясковец, Павликени и Своге 

Ден на занаятите  

1 юли - Свети Врач. Ден на билкаря и на народния 

лечител. 

Международен ден на архитектурата 

Джулай морнинг 
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НАСО участва в дискусия за Европейския стълб на 

социалните права 

На 20 юни 2016 г. екип на Национален алианс за социална 

отговорност участва в дискусия, посветена на Европейския 

стълб на социалните права, организирана от представителс-

твото на ЕК в България. Основната цел на Европейския 

стълб на социалните права е създаването на справедлив 

общоевропейски пазар на труда и осигуряването на по-

добра защита на работниците в ЕС. Инициативата е насоче-

на към страните от Еврозоната, като има възможност оста-

налите държавни членки да се присъединят, ако желаят. 

Европейският стълб на социалните права следва да стъпва 

върху и да допълва достиженията на правото на ЕС в соци-

алната област. Идеята е тази рамка да послужи като ориен-

тир за политики в области, които ще доведат до създаването 

на добре функциониращи справедливи пазари на труда и 

социални системи.  

Заседание на Националния съвет за интеграция на 

хората с увреждания 

На 22 юни 2016 г. в сградата на Министерство на труда и 

социалната политика се проведе заседание на Националния 

съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ), в 

което Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

участва в качеството си на редовен член. Заседанието беше 

открито от г-жа Зорница Русинова, в качеството си на нов 

министър на труда и социалната политика и нов председа-

тел на НСИХУ. В своето встъпление г-жа Русинова поздрави 

новия състав на НСИХУ и пожела успех като подчерта лич-

ната си ангажираност и тази на новото политическо ръковод-

ство на МТСП за активна работа и ефективна дейност на 

Националния съвет. Представяйки своите и на министерст-

вото нови приоритети, тя подчерта, че основната рамка 

включва реформа по закрила и правата на децата в Бълга-

рия, в т.ч. реформа в процеса на осиновяването и в цялост-

ната система за закрила, която да я превърне от закрила на 

децата в риск към политики за подкрепа на всички деца в 

България. 

Работна среща със заместник-министър Деница Сачева 

На 22 юни 2016 г. в Министерство на труда и социалната по-

литика се проведе работа среща между г-жа Деница Сачева, 

заместник-министър на труда и социалната политика и г-н 

Георги Георгиев, председател на Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО). Г-н Георгиев запозна г-жа Саче-

ва с основните характеристики на НАСО и най-важните пости-

жения към този момент. Беше подчертано изключителното 

активното партньорство на европейско и национално ниво на 

организацията. Г-н Георгиев акцентира върху широката осно-

ва на работа на територията на цялата страна, основните 

теми, по които работи НАСО– развитие на социалните услуги, 

подкрепа на хора с увреждания главно чрез социални услуги 

и заетост, развитие на корпоративната социална отговорност 

и темата за заетост на хората с увреждания на отворения 

пазар на труда и т.н. 

 

Среща с ръководството на Агенцията по заетостта 

На 22 юни 2016 г. се проведе работна среща между г-н Георги 

Георгиев, председател на Национален алианс за социална 

отговорност с г-жа Татяна Пашинова, заместник-

изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Г-н Геор-

гиев представи водещите акценти от работата на НАСО, за 

широката платформа от дейности на територията на цялата 

страна и възможностите за работа с много широк кръг от 

структури в социалната сфера. Във фокуса на разговора бе-

ше поставена необходимостта от работа за подкрепа за зае-

тост на хората с увреждания на много по-широк фронт от сега 

съществуващия и акцентирането в бъдещите политики и дей-

ности в тази посока към отворения пазар на труда, където 

резервите и възможностите са в пъти по-големи от тези на 

специализирания сектор. 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 Бедността - в Латинска Америка отстъпва, в 

Европа настъпва 

 Близо 32 000 лв. се инвестират във всеки без-

работен по мерките за заетост 

 За 6 години е предотвратено изоставянето на 

13 600 деца 

 Ще има ли Европейски стълб на социалните 

права в България? 

 Европейски стълб на социалните права: въп-

роси и отговори 

 Увеличава се броят на заетите хора с увреж-

дания, сочи доклад 

 Заплатите растат четири пъти по-бързо от 

производителността на труда 
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 Увеличение на помощите за деца с уврежда-

ния беше гласувано от парламентарна коми-

сия 

 Министър Русинова: Успешната интеграция 

на бежанците изисква общоевропейско реше-

ние 

 България и Израел обсъдиха сътрудничест-

во в социалната сфера 

 МТСП работи по цялостна стратегия за акти-

вен живот на възрастните хора 

 Заместник-министър Деница Сачева: МТСП 

работи за подготовката на качествени кадри 

за бизнеса 

 От 1 юли 2016 г. границата за достъп до се-

мейни помощи за деца се увеличава на 400 

лева 

 Министър Русинова е избрана за член на Над-

зорния съвет на НОИ 

 Промени в ОП "Транспорт" осигуряват изпъл-

нението на три инфраструктурни проекта 

 Правителството регламентира обособяването 

на основен и допълнителен пакет на медицин-

ската помощ 

 Приети са поднормативни актове към новия 

Закон за управление на средствата от евро-

пейските структурни и инвестиционни фондо-

ве 

 Томислав Дончев ще председателства Нацио-

налния съвет за сътрудничество по етнически-

те и интеграционните въпроси 

 16 общини получават повече средства по 

"Независим живот" 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

 Даден бе старт на проекта „Заедно за невиди-

мите деца на България” 

 Представиха вълнуващ филм за осиновява-

нето в Бургас 

 Проект ще прави училището интересно място 

за децата в „Аспарухово“ 

 Центърът за обществена подкрепа „Зора“ в 

Панагюрище реализира ваканционен пакет 

„Мога и сам” 

 Български социален проект с международно 

признание 

 Дискусия за ролята на Младежкия център в 

живота на общността в Пловдив 

 Кръгла маса за ролята на местната власт в 

социалната икономика в Ловеч 

 Осиновени деца от цялата страна се забавля-

ваха заедно във „Виница“ 

 Дом „Пеню и Мария Велкови” в Търново прек-

ратява дейност на 1 септември 2016 г. 

 Комплекс от социални услуги за деца и роди-

тели започва работа в Кюстендил 

 Планират нови социални услуги в Сливен 

 Фондация "Очи на четири лапи" представи но-

ва програма за обучение на кучета асистенти 

 Конференция „Доброволчеството – фактор за 

реализация“ в София 

 ХобиСклуб-Добрич стартира дейностите по 

нов социален проект 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 Фестивалът „Звезден прах“ в Кнежа става 

междуконтинентален 

 „Един ден в Лудогорието” се проведе за 

първи път в Разград 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Vivacom подкрепи иновативно решение за 

деца с аутизъм 

 Четири проекта ще получат финансиране по 

програма „ЕVN за България“ за 2016 г. 

 Монтански деца получиха цял камион играч-

ки, дарени от Израел 
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http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4339-2016-06-24-08-35-06
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4339-2016-06-24-08-35-06
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4348-vivacom-2
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4348-vivacom-2
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4338-vn-2016
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4338-vn-2016
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4330-2016-06-23-12-51-09
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/4330-2016-06-23-12-51-09
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

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

Сдружение "Деца и юноши" 

28 юни - Брюксел, Семинар "Ролята на ЕС за създава-

не на повече възможности за заетост с сектора на со-

циалните услуги" 

28 - 29 юни - София, Обучение "Работа с деца с пове-

денчески проблеми. Предизвикателно поведе-

ние" (ФИЦЕ България) 

30 юни - София, Дом на Европа, “Социалното включва-

не и младите хора – изключването на младежта: запла-

ха за бъдещето” 

30 юни - 1 юли - София, Обучение "Ремелка - методи-

ка за обучение по математика и социални умения на 

деца с обучителни затруднения" (ФИЦЕ България) 

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“ 

5 юли - Ловеч, Кръгла маса  „Ролята на местната власт 

в социалната икономиката“ 

5 - 6 юли - София, Обучение "Работа с родители" 

11 - 13 юли - Варна, Въвеждащ курс "Методът Бобат за 

терапия на деца с церебрална парализа" 

13 - 15 юли - София, Обучение "Ефективност и качест-

во на работата в ЦОП – обучение за ръководители" 

ИНТЕРВЮ 

Люк Зелдерло, генерален секре-

тар на EASPD: Темата „Социални 

услуги, заетост и развитие“ изп-

реварва най-актуалните и предс-

тоящи промени в европейски план 

 

Студентите в Русенския универ-

ситет се срещат още от първи 

курс с бъдещите си работодате-

ли 

Офелия Кънева: Интересът на 

децата успя да подчини всички 

други интереси 

 

 

Мрежа Хлебни къщи: Има инте-

рес към стартирането на все 

повече социални предприятия в 

България 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Наредба за изменения на Наредба 

№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за 

отпускане на целева помощ за отопление 

 Проект на Решение и списък на стоките и ус-

лугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП 

 Проект на Закон за физическите лица и мерки-

те за подкрепа 

 Проект на Наредба за изменение и допълне-

ние на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане 

на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/

маркетинг на селскостопански продукти" от 

мярка 4. „Инвестиции в материални активи" 

от ПРСР 2014-2020 г. 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за приемане на Наредба за условията и 

реда за сключване, изпълнение и прекратява-

не на споразумението за интеграция на чуж-

денци с предоставено убежище или междуна-

родна закрила 

http://www.acybg.org/
http://www.acybg.org/
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/393-28-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/393-28-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/393-28-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/394-28-29-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/394-28-29-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/394-28-29-06-2016
https://ec.europa.eu/bulgaria/services/information-center_bg
https://ec.europa.eu/bulgaria/services/information-center_bg
https://ec.europa.eu/bulgaria/services/information-center_bg
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/395-30-06-01-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/395-30-06-01-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/395-30-06-01-07-2016
http://bit.ly/1ZYag9m
http://bit.ly/1ZYag9m
http://bit.ly/1ZYag9m
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4345-2016-06-24-09-21-41
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4345-2016-06-24-09-21-41
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/396-05-06-07-2016
http://bit.ly/28Ytk8m
http://bit.ly/28Ytk8m
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/397-13-15-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/397-13-15-2016
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4324-easpd
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4324-easpd
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4324-easpd
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4324-easpd
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4324-easpd
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4341-2016-06-24-08-51-20
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4341-2016-06-24-08-51-20
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4341-2016-06-24-08-51-20
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4341-2016-06-24-08-51-20
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4340-2016-06-24-08-43-31
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4340-2016-06-24-08-43-31
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4340-2016-06-24-08-43-31
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4349-2016-06-24-12-17-04
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4349-2016-06-24-12-17-04
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4349-2016-06-24-12-17-04
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4349-2016-06-24-12-17-04
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/Proekt_na_Naredba_za_izmenenie_24062016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/Proekt_na_Naredba_za_izmenenie_24062016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/pravilnici/Proekt_na_Naredba_za_izmenenie_24062016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/1%20Proekt%20RMS%20Spisak%20chl%20a2%20al%201%20t1%20ot%20ZOP%2022062016%2014(1).docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/1%20Proekt%20RMS%20Spisak%20chl%20a2%20al%201%20t1%20ot%20ZOP%2022062016%2014(1).docx
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2151
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2151
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2149
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2149
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2149
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2149
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2149
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2149
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2148
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2148
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2148
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2148
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2148
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2148
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СЪБИТИЯ НА НАСО  

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 ре-

зултатите от работата на колеги от различни Цент-

рове за настаняване от семеен тип в страната, да оп-

редели проблемни области и предложения за решаване-

то им в посока развитие на услугата. По време на сре-

щата ще вземат участие представители на институ-

циите – МКБППМН към община Павликени, ОЗД към 

ДПС гр. Павликени, РУП гр. Павликени, местни училища. 

1 юли - Пазарджик, Обучение „Мобилна работа в 

социалните услуги. Видове и специфика“ 

Обучението се организира от НАСО чрез представи-

телството в гр. Пазарджик Фонд за ПП - ИГА. Целта на 

обучението е запознаване със същността, целите и 

задачите на мобилната работа, отделните етапи на 

протичане на мобилната работа, както и необходи-

мостта от спазването на безопасност и професионал-

ни граници. Ще бъде разгледана спецификата на мобил-

ната работа при различните уязвими групи както и до-

кументиране на мобилната работа. Обучители ще бъ-

дат Валентина Гешева от Фонд за ПП – ИГА и коорди-

натор на НАСО за област Пазарджик и  Вяра Смиленова 

– регионален координатор на АСП за Пазарджик. Учас-

тието 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 Търно-

во) организират втора работна среща за обмяна на 

опит между специалистите работещи в Центровете 

за социална рехабилитация и интеграция и Дневните 

центрове. Стъпвайки върху създадената платформа на 

партньорство и подкрепа между специалистите, целта 

на срещата е съвместната работа да бъде задълбоче-

на в търсене на правилни решения, обмяната на прак-

тически опит и споделяне на добри практики, както и 

разширяване на работното пространство за нови коле-

ги. Участниците в тази среща ще имат възможност 

отново да обсъдят прилагането на методическите 

изисквания, да сравнят техники и похвати, да дискути-

рат конкретни казуси от практиката, да заимстват 

добри модели, да надградят своите професионални зна-

ния и умения и най-вече да се подкрепят и насърчат вза-

имно. Работната среща ще включва изнесена национал-

на приемна „Социални услуги“ на НАСО и АСП. 

21 - 22 юли - Ямбол, Национална инициатива 

"Заедно можем повече" 

Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ям-

бол и Национален алианс за социална отговорност ор-

ганизират втората среща за 2016 г. от националната 

инициатива „Заедно можем повече”. Работните срещи 

от цикъла „Заедно можем повече” и през 2016 г. ще про-

дължат да бъдат обединени под мотото 

„СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – ПЪТ КЪМ ПО-

ВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ”. 

Гост-лектор на тема „Кризите в детската възраст“ 

ще бъде Мадлен Алгафари, психотерапевт и писател.  

ЧЕСТИТО 

Цветенка Хаджиева, заместник-кмет на Община 

Луковит, която на 27 юни празнува рожден ден. 
 

Жителите и гостите на градовете Белоградчик, Ет-

рополе, Лясковец, Павликени и Своге, които на 29 

юни празнуват празник на своите населени места. 

Радостина Пирева, директор на Управление 

"Социални грижи и услуги" и представител на НА-

СО за Несебър, която на 29 юни празнува рожден 

ден. 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  благопожелания са за: 

http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/388-30-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/388-30-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/388-30-06-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/391-30-06-2017
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/391-30-06-2017
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/389-6-8-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/389-6-8-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/390-21-22-07-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/390-21-22-07-2016


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.) 

ИЗДАВА 

Редакционен екип:  Георги Георгиев, председател;  
   Петя Маркова, редактор;  
               Анелия Атанасова, Диана Язаджиева, Жана Михова, Зоя Чалъкова 

Уважаеми колеги и приятели, можете да изпращате сво-

ите предстоящи събития и реализирани инициативи с 

цел популяризиране, привличане на нови партньори и раз-

ширяване на спектъра и обхвата на постигнатите ре-

зултати на nasoki@naso.bg. 

НАСО    

Nasoki.bg 

http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1M9bHNI
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1PwBEDT
http://bit.ly/1rLDyNi
http://bit.ly/1Pwnd9T
http://bit.ly/1Pwnd9T
http://bit.ly/1Y9bKiu
http://bit.ly/1Y9bKiu
http://bit.ly/24qznml
http://bit.ly/24qznml
http://naso.bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/22-funding-possibilities-bg/2015-24-06-2016-2016
http://bit.ly/1lCl7r7
http://bit.ly/27m4nYO
http://bit.ly/27m4nYO
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1UkYv8E
http://bit.ly/1O97QDU
http://bit.ly/1O97QDU
http://bit.ly/1O97QDU
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg

