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НАСО    

Nasoki.bg 

КАЛЕНДАР 

7 юли - Международен ден на кооперативите 

Европейски ден на шоколада 

Вмчца Неделя, именници: Неделин, Неделина, 

Неделчо, Недялка, Недялко 

8 юли -  Световен ден за борба с алергиите 

11 юли - Световен ден на човечеството 

12 юли - Празник на националната гвардейска част 

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Семинар "Социалното предприемачество като възмож-

ност за развитие на социалните услуги" 

На 2 юли 2014 г. в хотел "Двореца", гр. Велинград се проведе 

семинар на тема „Социалното предприемачество като въз-

можност за развитие на социалните услуги“. Семинарът се 

организира от Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) със съдействието на Община Велинград и Община 

Пазарджик. Сред участниците бяха представители на общи-

ни, доставчици на социални услуги, представители на непра-

вителствени организации, работещи в социалния сектор. Г-н 

Георги Георгиев, председател на НАСО, откри семинара с 

въведение в темата и изведе необходимостта от стимулира-

не и подкрепа на развитието на социалното предприемачест-

во в България.                                                         Вижте повече 

 

Кръгла маса в Народно събрание за въвеждане на меди-

ко-социални услуги 

На 3 юли 2014 г. в Народното събрание на Р България се про-

веде кръгла маса, посветена на интегрираните социални ус-

луги и здравни грижи в домашна среда за възрастни хора. 

Форумът се проведе в зала „Запад” на Народното събрание, а 

негов домакин бяха здравната комисия и Българският червен 

кръст. В обсъжданията се включи и Национален алианс за 

социална отговорност чрез свой представител. България все 

още няма правна рамка за интегрирани социално-здравни 

услуги в домашна среда за възрастни хора и промяната в 

законодателството изисква широко обсъждане и консенсус, 
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каза председателят на Комисията по здравеопазване д-р 

Нигяр Джафер.                                                       Вижте повече 

 

Покана за номинации Zero 2015 

Национален алианс за социална отговорност и Европейска 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD) представят възможност за номиниране на иноватив-

ни политики и практики в рамките на проект Zero. Проектът 

Zero стартира през 2010 г. от Фондация Essl. През 2011 г. към 

него се присъединява и World Future Council, а от 2013 г. се 

реализира и с участието на European Foundation Centre. Цел-

та на проекта е да постигне Свят без бариери съгласно прин-

ципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с ув-

реждания (КООНПХУ). Проектът постига тази цел чрез съби-

ране на иновативни практики и политики от целия свят, които 

помагат за подобряване живота на хората с увреждания, как-

то и с проучване на социалните индикатори, които измерват 

прилагането на КООНПХУ и текущата ситуация в държавите 

по целия свят.                                                        Вижте повече 

Национална стратегия за интеграция на бежанците 

Правителството прие Национална стратегия за интеграцията 

на лицата, получили международна закрила в България за 

периода 2014-2020 г. Нейната цел е успешното интегриране в 

българското общество на хората, получили международна 

закрила, и ефективното използване на техния потенциал за 

социално-икономическото развитие на страната. Интеграция-

та ще се осъществява чрез мерки и услуги в няколко приори-

тетни области, като достъп до информация, до образование и 

обучение по български език, заетост, признаване на квалифи-

кации, здравни грижи, социално подпомагане, жилищно нас-

таняване, интеграция в социалния, културен и граждански 

живот на обществото при гарантиране на синергия между тях.  

Вижте повече 

 

Българска делегация обсъди политиките за деца и се-

мейства с експерти от Северна Ирландия 

Заместник-министрите на труда и социалната политика Свет-

лана Дянкова и на образованието и науката Мукаддес Нал-

бант, началникът на кабинета на министъра на труда и соци-

алната политика Севинч Касабова, председателят на Държав-

ната агенция за закрила на детето Ева Жечева, изпълнител-

ният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло 

Иванов и експерти обсъдиха с представители на Министерст-

вото на здравеопазването, социалните услуги и обществената 

безопасност в Северна Ирландия въпроси, свързани с полити-

ките за развитието на семейството и грижите за децата. Сре-

щата е част от програмата на българската делегация, която е 

на официално посещение в град Белфаст в рамките на проект 

„Управление на промяната чрез опит и знания”. Вижте повече 

 

Пресконференция по проект „Защитена заетост – опит, 

иновации и възможности” 

Над 220 социални предприятия осигуряват заетост за повече 

от 6500 хора с увреждания, съобщи на 4 юли заместник-

министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по 

време на пресконференция по проект „Защитена заетост – 

опит, иновации и възможности”. Във форума участваха замес-

тник-министърът на труда и социалната политика Росица Ян-

кова и изпълнителният директор на Агенцията за хората с 

увреждания (АХУ) Минчо Коралски. „Трудовата интеграция на 

хората с увреждания не трябва да бъде затворен процес и 

тези хора трябва да работят заедно с колеги без специфични 

потребности”, посочи заместник-министър Лазаров.  

Вижте повече 
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Молбите за целеви помощи за първокласници ще се при-

емат до края на септември 

До 30 септември 2014 г. дирекциите „Социално подпомага-

не" ще приемат молби-декларации за еднократната целева 

помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или 

общинско училище, за покриване на част от разходите в на-

чалото на учебната 2014/2015 г. С Постановление на Минис-

терския съвет № 177 от 27.06.2014 г. размерът на тази по-

мощ е определен на 250 лева. Право на тази помощ имат 

семейства, чиито деца са записани за първи път в първи 

клас на държавно или общинско училище и средномесечни-

ят доход на член от семейството за предходните 12 месеца 

преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или ра-

вен на 350 лева.                                                    Вижте повече 

 

Ученичка от Шумен е победител в Националния кръг на 

Конкурса за младежки проект 

17-годишната Йолина Добрева от гр. Шумен спечели голяма-

та награда в националния конкурс за младежки проект, орга-

низиран от мрежата от 28 информационни центъра за попу-

ляризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз 

в България. Тя беше отличена за проект с наименование 

„Талантът ни стимулира да учим!". Темата му е създаване на 

Образователен център за талантливи деца от област Шу-

мен. Идеята на младото момиче е да събере на едно място 

всички деца от първи до дванадесети клас с изявени талан-

ти в различни сфери и да им осигури подходящи условия за 

обучение и развитие, в това число на деца в риск от отпада-

не от образователната система.                          Вижте повече 

 

Повече от 1 200 свободни работни места обявиха рабо-

тодатели през втората половина на юни 

На организираните от Агенцията по заетостта (АЗ) 12 трудо-

ви борси през втората половина на месец юни бяха обявени 

над 1 200 свободни работни места. Повече от 200 работода-

тели се срещнаха с около 2 000 активно търсещи работа лица. 

Четири общи трудови борси се проведоха в градовете Гоце 

Делчев, Свищов и София. Голяма част от обявените свободни 

работни места са в сферата на услугите: обслужване на кли-

енти и предлагане на услуги по телефона, ресторантьорство, 

хотелиерство, застрахователна дейност, продажби, агенти 

събиране на вземанията, асистенти търговски отдел, касиери, 

специалисти обслужване на клиенти, административни асис-

тенти и др. Има обявени свободни позиции и в строителство-

то, шивашката промишленост, производство на хранителни 

масла, химическото производство и др.                Вижте повече 

 

Стартира Национален конкурс за студенти и докторанти 

по проект "Техностарт-насърчаване на иновационната 

активност на младите хора в България" 

Министерството на икономиката и енергетиката обявява На-

ционален конкурс за кандидатстване по проект "Техностарт-

насърчаване на иновационната активност на младите хора в 

България", с краен срок на кандидатстване до 15.09.2014 г., 

включително. Проектът "Техностарт" е в изпълнение на прио-

ритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и 

иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 

2014 -2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова 

помощ по проекта е 400 000 лв. Целта на проекта е да се под-

помогнат младите хора да започнат собствен бизнес в най-

ранен етап като им се предостави безвъзмездна финансова 

помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.  

Вижте повече 
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

България - четвъртото място в Европа по продължител-

ност на работното време 

Румънците и гърците имат най-много работни часове в седми-

цата, а хърватите и българите си делят четвъртото място в 

Европа по продължителност на работното време, показва 

проучване, цитирано от хърватската национална телевизия 

ХРТ. Френският институт за икономически изследвания "Кое-

Рекскод" е направил проучване за броя на "действителните" 

работни часове в страните от Европейския съюз през послед-

ните четири години. Проучването се отнася за времето, дейст-

вително прекарано на работното място, за разлика от нормал-

ното работно време, което включва в себе си и отсъствие по 

болест.                                                                      Вижте повече 

 

Гарантираният минимален доход не решава проблема с 

бедността 

Малко или много са 8,50 евро на час? Гарантираният минима-

лен доход не решава проблема с бедността. Реалността в 

България и Румъния го доказва, коментират германски изда-

ния във връзка с решението за въвеждане на минимално по-

часово заплащане в Германия. Минималното почасово запла-

щане става задължително в Германия от 1 януари 2015 годи-

на, но докато обхване всички категории работници и служите-

ли, ще изминат около две години. Предвидените преходни 

периоди имат за цел да позволят на някои сектори, в които 

заплащането е твърде далеч от минималната ставка - 8,50 

евро на час, да се приспособят към новите условия. Това ва-

жи например за фризьорските услуги, където има ставки и по 

3,50 евро на час, посочва агенция ots.                  Вижте повече 

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Мониторингов доклад за изпълнение на областната со-

циална стратегия в Добрич 

Наполовина са намалели специализираните институции за 

деца в област Добрич, като два от домовете вече са закри-

ти. През 2012 г. затвори врати дома за деца, лишени от ро-

дителска грижа „Дъга” в Добрич, който бе за деца на въз-

раст от 7 до 18 години. Миналата година бе закрит дом 

„Добруджанче” в село Овчарово, където бяха настанявани 

деца на възраст от 3 до 7 години. Това стана ясно от предс-

тавения днес в областната управа в Добрич мониторингов 

доклад за изпълнение на областната стратегия за развитие 

на социалните услуги в областта.                       Вижте повече 

 

Проект “Ново работно място в ИГА” 

На 30-ти юни в Пресклуба на БТА - Пазарджик се състоя 

представянето на Проект “Ново работно място в ИГА”. При-

състваха представители на институции и организации, които 

имат отношение към темата. В проекта ще бъдат включени 

12 лица от целевата група - младежи до 29 г., регистрирани 

като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ - Пазарджик, 

които ще получат професионална квалификация и умения в 

ключови компетенции: обучение по професия „Офис секре-

тар“, специалност „Административно обслужване“ и ключова 

компетентност „Общуване на чужди езици“, тема „Английски 

език“ за 6 представители на целевата група и обучение по 

професия „Сътрудник социални дейности“, специалност 

„Социална работа с деца и семейства в риск“ и ключова 

компетентност „Дигитална компетентност“ за 6 представите-

ли на целевата група.                                          Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/715-2014-07-05-10-45-04
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Нови социални услуги в Луковит 

Нови социални услуги предоставят в Луковит. В общината 

вече функционират два центъра за настаняване от семеен 

тип. В тях са настанени 20 деца и младежи от Дома за деца с 

физически увреждания в града. До два дни ще пристигнат от 

София и село Видраре. "Това са вашите къщи, вашите стаи и 

вашите вещи. Колкото по-дълго време ги пазите и се грижите 

за тях, толкова по-дълго време ще им се радвате". Така за-

местник-кметът на община Луковит и ръководител на проекта 

Цветенка Хаджиева посрещна децата в новия им дом. Тя 

подари на децата и на персонала кухненски съдове, прибори 

и хранителни продукти.                                         Вижте повече 

 

Закрит е първият дом за деца с увреждания в рамките на 

проект „Детство за всички” 

Домът за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ „Света Екате-

рина” в с. Искра, община Карнобат, вече е закрит. Това стана 

с акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП). ДДУИ - с. Искра, е първата институция 

за деца и младежи с увреждания, която се закрива в резул-

тат на проект „Детство за всички”, изпълняван от Държавната 

агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньорство с АСП 

и Министерството на здравеопазването. Координирането и 

контролът на цялостната дейност по закриването на институ-

цията са извършени при спазване на най-добрия интерес на 

децата и младежите чрез съвместните усилия на ДАЗД, Ди-

рекция „Социално подпомагане” - Карнобат, Регионална ди-

рекция за социално подпомагане - Бургас, Община Карнобат 

и неправителствени организации.                        Вижте повече 

 

Започва процедура по откриване на център за настаня-

ване от семеен тип и наблюдавано жилище в Русе 

През 2013 г. Общински съвет Русе с Решение № 485, прието 

с Протокол № 22 от 21.02.2013 г., дава съгласие Община 

Русе да кандидатства по Проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в 

общността“ за разкриване на Център за настаняване от семе-

ен тип за лица с психически разстройства с капацитет 15 мес-

та и Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства с 

капацитет 8 места в сградата на закрития дом за деца лишени 

от родителска грижа „Райна Гатева“ в гр. Русе, ул. „Доростол“ 

№ 34. На 20.06.2013 г. Община Русе подписа Договор за без-

възмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ № BG051PO001-5.2.13/Д01 -

22/ 20.06.2014 г. с Агенция за социално подпомагане за изпъл-

нение на Проект „Център за настаняване от семеен тип и Наб-

людавано жилище, като алтернатива за живот в общността на 

хората с психични разстройства“.                          Вижте повече 

 

Образователен център за интегрирани услуги в Кюстен-

дил 

В Кюстендил беше открит образователен център за интегри-

рани услуги. Центърът е изграден в квартал „Изток” по проект 

на община Кюстендил, в партньорство с неправителствени и 

образователни организации от България и датска финансира-

ща фондация. Проектът носи името „Спиране на маргинализи-

ране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за раз-

витие на общността”. Посредством него се развива набор от 

социални услуги и се създават условия за активно ангажиране 

на жителите от общността с местната политика. Проектът доп-

ринася и към процеса на деинституционализация като подкре-

пя най-уязвимите семейства.                                  Вижте повече 

 

Домът за деца в с. Дрен преустанови дейността си 

От началото на юни т.г. преустанови дейността си Домът за 

деца, лишени от родителска грижа „Радост" в с. Дрен, община 

Радомир. Закриването на тази институция с капацитет 15 мес-

та бе залегнало в съвместен план на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП) и Община Радомир, то е включено в стра-

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/706-2014-07-05-08-44-46
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/698-2014-07-04-15-15-14
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/708-2014-07-05-09-03-00
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/707-2014-07-05-09-01-33
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тегиите за развитие на социалните услуги на тази община и 

на област Перник. Със заповед на изпълнителния директор 

на АСП от декември м.г. бе прекратено настаняването на 

деца в този дом, съгласие за закриването му дадоха и общин-

ските съветници в Радомир в края на май т.г., когато там вече 

нямаше нито едно дете.                                         Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Арт и музикотерапевтичен уъркшоп и аква терапия 

На 26 и 27 юни 2014 г. ЦСРИ – Съпричастие-Силистра орга-

низира изнесено обучение за своите потребители в к-с “Св. 

Никола“, гр. Варна на тема “Арт и музикотерапевтичен 

уъркшоп и аква терапия”. Морето е символ на вечното дви-

жение и промяна. То винаги е различно, но неговият повта-

рящ се ритъм на срещи с брега носи усещане за цикличност 

и импулс за намиране на вътрешен покой. Трудотерапевтът 

към центъра премина арт терапевтичен уъркшоп и приложи 

знанията си на практика. Терапевтичното влияние на морето 

върху човешката психика е доказано отдавна.   Вижте повече 

 

Докосване до флората, фауната и древното минало на 

Добруджа 

В годината на своя 14-и рожден ден ХобиСклуб спечели още 

един проект, който разработи съвместно с Регионален исто-

рически музей – Добрич. Средствата по проекта са осигурени 

от Община град Добрич. Благодарение на благородната под-

крепа и на двете институции 50 човека в неравностойно по-

ложение успяха да се докоснат до природата и историята на 

това прекрасно кътче от България. Ръководителят на проек-

та Иван Тодоров и музейният специалист Ивелина Романова 

осъществиха идеална организация при реализирането на 

проекта. По програма бе предвидено посещението на Ин-

формационен център „Калиакра”, Зелен образователен цен-

тър в Шабла и Археологически парк „Дуранкулак”.  

Вижте повече 

От 24 до 27 юли 2014г. в гр. Сандански ще се 

проведе Осмото издание на Международен му-

зикален фестивал „Надмощие на духа“. Инициа-

тивата се реализира от Фондация „Старт”, член 

на НАСО, и Фестивалът има за цел да приобща-

ва талантливи 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 патро-

нажа на Министерството на културата, има кон-

курсен характер и професионално жури.  

 

Фондация „Старт” набира допълнително финан-

сиране с цел финализиране на бюджета за про-

веждане на инициативата. За допълнителна ин-

формация посетете сайта на Фондацията. 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/700-2014-07-04-15-17-50
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/711-2014-07-05-10-13-50
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/712-2014-07-05-10-17-28
http://startfoundation.eu/
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СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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.  

ПРЕДСТОЯЩО 

7-11 юли - Бургас, Дневен център „Миа Монтесори“,  (ул. 

Славянска 4)„Седмица в работилничката за  шоколад  и ус-

мивки“ - Сдружение „Усмивка“ 

 

7 юли – Велико Търново, Кръгла маса „Социалната икономи-

ка и социалното предприемачество в България – възможнос-

ти и предизвикателства пред младите хора” 

8 юли – Смолян, Информационна среща на тема: „Областен 

информационен център – Смолян - Две години в помощ на 

местната общност“ 

9 юли – Смолян, Представяне на възможности за финанси-

ране на идеи на различни групи бенефициенти 

Разград, Информационна среща за представяне на 

дейността на ОИЦ 

София, Първо издание на Годишните награди за бла-

готворителност и корпоративна социална отговорност 

на списание Business Lady 

10 юли – Белоградчик, Възможностите за електронно канди-

датстване чрез ИСУН и изпълнението на Оперативните прог-

рами 

10-11 юли – София, Кампания “В един екип” – среща за 

включваща заетост на хора с увреждания 

ДОКУМЕНТИ  

Закон за публичните предприятия 

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 ефективно прилагане на информационни и 

комуникационни технологии в образованието и науката на 

Република България (2014-2020 г.) 

 

http://bit.ly/SkVlbS
http://bit.ly/SkVlbS
http://bit.ly/TqkbIt
http://bit.ly/TqkbIt
http://www.focus-news.net/news/2014/07/04/1939811/iss-organizira-kragla-masa-sotsialnata-ikonomika-i-sotsialnoto-predpriemachestvo-v-balgariya-vazmozhnosti-i-predizvikatelstva-pred-mladite-hora.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/04/1939811/iss-organizira-kragla-masa-sotsialnata-ikonomika-i-sotsialnoto-predpriemachestvo-v-balgariya-vazmozhnosti-i-predizvikatelstva-pred-mladite-hora.html
http://www.focus-news.net/news/2014/07/04/1939811/iss-organizira-kragla-masa-sotsialnata-ikonomika-i-sotsialnoto-predpriemachestvo-v-balgariya-vazmozhnosti-i-predizvikatelstva-pred-mladite-hora.html
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/08
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/08
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/08
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/09
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/09
http://society.actualno.com/Spisanie-Business-Lady-organizira-Pyrvi-godishni-nagradi-za-blagotvoritelnost-Zlatno-syrce-news_37756.html
http://society.actualno.com/Spisanie-Business-Lady-organizira-Pyrvi-godishni-nagradi-za-blagotvoritelnost-Zlatno-syrce-news_37756.html
http://society.actualno.com/Spisanie-Business-Lady-organizira-Pyrvi-godishni-nagradi-za-blagotvoritelnost-Zlatno-syrce-news_37756.html
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/07/10
http://bit.ly/1j4ewDv
http://bit.ly/1j4ewDv
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1335
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1327
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1327
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1325
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1325
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4799
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4799
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4799
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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) 

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.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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)  

ОПРЧР, "Младежка заетост" (4 август 2014 г.) 

BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информа-

ционни и комуникационни технологии в образователната 

система” (5 август 2014 г.) 

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА (26 

август 2014 г.) 

Еразъм за млади предприемачи (17 юли 2014 г.) 

Стипендия на Social Impact за социални предприемачи 

от България (15 юли 2014 г.) 

Journalists and Writers Foundation, Проекти за развитие 

на мира (30 септември 2014 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1plIAcu
http://bit.ly/TFJln0
http://bit.ly/1jfFHoj
http://bit.ly/1gZ6P0M
http://bit.ly/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1mZGjSE
http://bit.ly/1k5NqWr
http://bit.ly/1o9OSJN
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1mi8DBC
http://bit.ly/1xvLRdN
http://bit.ly/1kpf95w
http://bit.ly/1kpf95w
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1sdvpMk

