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EASPD призова за политики за отключване потенциа-

ла за заетост в социалните услуги 

На 28 юни 2018 г. в Европейския парламент Европейската 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD) организира политически семинар, посветен на съз-

даването на работни места в социалните услуги. Членове 

на Европейския парламент, представители на социални 

услуги, профсъюзи и организации, представляващи хора с 

увреждания призоваха Европейската комисия (ЕК) и Евро-

пейския парламент (ОП) да осигурят по-добра подкрепа за 

висококачествени социални услуги чрез адекватно обучени 

специалисти в цяла Европа. Срещата беше домакинствана 

от Хайнц К. Бешер (EPP/AT) и Мариан Харкин (ALDE/IE), а 

дискусията даде възможност на EASPD да обсъди с ключо-

ви партньори скритите бариери през създаването на работ-

ни места в социалните услуги – сектор, който от 2008 г. е 

разкрил над 1,4 млн. нови работни места. 

 

Обмен на опит между услуги „Център за настаняване 

от семеен тип“ в Павликени 

На 30 юни 2016 г. в Комплекс за социални услуги – гр. Павли-

кени се проведе обмен на опит между социални услуги 

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

без увреждания“. Водещата тема на работната среща беше 

междуинституционалното сътрудничество при реализиране 

на грижата за деца с проблемно поведение в ЦНСТДМБУ. 

Събитието се организира от Национален алианс за социална 

отговорност и КСУ-гр. Павликени. На срещата участваха над 

30 представители на екипи на ЦНСТДМБУ от областите Ве-

лико Търново, Плевен, Свищов, както и представители на 

РПУ-Павликени, отдел „Закрила на детето“ към Дирекция 

„Социално подпомагане“, Регионална дирекция за социално 

подпомагане, РПУ-Павликени, Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непъл-

нолетни. 

КАЛЕНДАР 

5 юли - Празник на служителите на МВР  

6 юли - Световен ден на целувката 

7 юли - Европейски ден на шоколада 

8 юли - Световен ден за борба с алергиите  
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Обучение „Мобилна работа в социалните услуги“ в 

Пазарджик 

На 1 юли 2016 г. в Пазарджик се проведе обучение на тема 

„Мобилна работа в социалните услуги. Видове и специфика“, 

организирано от Фонд ПП – ИГА, представителство на Наци-

онален алианс за социална отговорност за Област Пазар-

джик и носител на Голямата награда на НАСО за принос в 

социалното развитие на България. Обучението беше водено 

от Валентина Гешева, представител на Фонд ПП - ИГА и 

представител на НАСО и Вяра Смиленова, регионален коор-

динатор за АСП. В първата част на обучението фокусът беше 

поставен върху мобилната работа като вид социална услуга, 

нейната същност и специфики, както и видовете аутрич. Г-жа 

Гешева представи същността на работата на терен, известна 

с термина „аутрич“. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 111 000 eднодневни трудови договори са ре-

гистрирани от началото на 2016 г. 

 МТСП ще осигури средства за летен лагер на 

децата от домовете 

 Осем хиляди души получават топъл обяд по 

програмата на ЕС за подпомагане на най-

нуждаещите се 

 Министър Русинова: Инвестициите в ранно 

детско развитие дават резултати в дългосро-

чен план 

 От 1 юли стартира приемането на документи 

за целева помощ за отопление 

 Проведе се редовно заседание на Съвета на 

децата 

 С две години се удължава срокът на Заемното 

споразумение с МБВР по Проекта за развитие 

на общинската инфраструктура 

 Правителството одобри УО и СО на ОПОС 2014

-2020 г. 

 Общините получават допълнителни над 26 

млн. лв. за образователни дейности 

 Преразпределение на ресорите на вицепреми-

ерите 

 "Социален център-Бургас" с необикновено 

творческо ателие 

 Приемат се документи по програма 

„Асистирана репродукция” на Община Русе 

 Във Велико Търново отново организират Ра-

ботилница за родители 

 Фондация „Сийдър” пусна дарителски ДМС 

номер 

 Над 70 социални жилища приемат наематели 

в столичните "Люлин" и "Връбница" 

 Предстои шесто издание на Дарителски кръг 

за Варна 

 Нова социална услуга стартира от 1 юли в 

Силистра 

 Дом "Детелина" в Плевен затваря през сеп-

тември 

 Обновен е Домът за възрастни хора в Бутан 

 Специалисти от Русия посетиха центровете за 

деца и възрастни с увреждания в Добрич 

 220 000 лева са вложени в достъпността на 

Русенския университет 

 Дневният център за деца с увреждания в Сви-

щов получи награда от национална кампания 

 Музикален проект в Дневен център за лица с 

ментални увреждания „Св. Марина” - София 

 В Русе бе открит център за рехабилитационна 

техника за хора с увреждания 

 Нов дарителски пункт отвори врати в София 

 ГС „Алтернатива 55“ отбеляза 17-та годишнина 

 ЦОП - Варна стартира програма в помощ на 

развеждащи се родители 

 Научна степен „доктор“ защити директорът на 

пловдивската дирекция „Социално подпомага-

не“ Надя Танева 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 Несебър събира таланти в изкуствата през 

септември 

 С изложба в Ловеч завърши националният 

пленер „Синя зона“ 

ИНТЕРВЮ 

 Димитър Кралев, Фонд „Социална закрила“: 

Бъдете по-активни 

 Асист – Помагащи технологии: Липсва ин-

формация и подготвени специалисти за ра-

бота с модерни помощни технологии  

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 Хляб и други основни хранителни продукти 

редовно не стигат до над 83 000 българи 

 69 млн. деца са застрашени от смърт поради 

бедност до 2030 година по данни на УНИЦЕФ 

 Сивата икономика се е свила през 2015 г. 

 България е сред държавите в ЕС с най-силен 

спад на безработицата през май 

 Пенсията от НОИ ще доближи 1000 лв. едва 

след 2040 г. 

 За над 90% от българите домашният компю-

тър е неизменна част от живота 

 137 799 души работят в държавната админис-

трация 

 През 2015 г. са изплатени над 1,343 млрд. лв. 

по ПРСР 2007-2013 г. 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Наредба за определяне на реда за 

съгласуване по чл. 26, ал. 3 от Закона за уп-

равление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове 

 Проект на Правилник за прилагане на Закона 

за електронната идентификация 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за одобряване на списък на стоките по 

чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона 

за обществените поръчки 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за одобряване на допълнителни транс-

фери за 2016 г. по бюджетите на общини за 

покриване на част от транспортните разходи 

за доставка на хляб и основни хранителни 

продукти за 2016 година 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Наред-

бата за условията и реда за разходване на 

средствата за финансиране на одобрени про-

екти на юридически лица с нестопанска цел, 

определени за осъществяване на обществе-

нополезна дейност, за дейности за социално 

отговорно поведение по чл. 10а от Закона за 

хазарта 

ЧЕСТИТО 

Димитър Костов, фото- и видео-специалист на 

НАСО, който на 6 юли празнува рожден ден. 

Калинка Миронова, управител на Дневен център 

за деца с увреждания - Монтана и представител на 

НАСО за област Монтана, която на  

8 юли празнува рожден ден. 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  благопожелания са за: 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

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

в социалната икономиката“ 

4 - 5 юли - Враца, Дни на отворените врати 

"Възможности за европейско финансиране" 

4 юли - Варна, Информационно събитие по процедура 

„Развитие на управленския капацитет и растеж на 

МСП“ 

5 юли - Ямбол, Представяне на Програма „Творческа 

Европа“ и „Европа за гражданите“ 2014 – 2020 

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

7 юли - Варна, Шесто издание на Дарителски кръг за 

Варна 

Силистра, Информационна среща по Оперативна прог-

рама „Иновации и конкурентоспособност“ 

Добрич, Представяне на Програма „Творческа Европа“ 

и „Европа за гражданите“ 2014 – 2020 

8 юли - София, Фокус група „Участие на младежи със 

зрителни затруднения в дейности на НПО" 

9-10 юли - София, Семинар „Да вдъхновяваме млади-

те!” с Хаким Питс 

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" 

15 юли - Божурище, Заседание на Съвместния комитет 

за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Interreg по Инструмента за предприсъ-

единителна помощ (ИПП) между Република България и 

Република Сърбия 2014-2020 

СЪБИТИЯ НА НАСО  

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.  

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 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (до 30 юни за годи-

ната на изпълнение на проекта) 

 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) 

 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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