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Кръгла маса за ролята на местната власт в  

социалната икономиката в Ловеч 

Опитът на Община Ловеч в социалната икономика и предприе-

мачеството бе представен на 4 юли 2016 г. на кръгла маса в 

заседателната зала на Общинския съвет. Срещата се органи-

зира от Икономическия и социален съвет (ИСС) и Община Ло-

веч, заедно с Министерство на труда и социалната политика. 

Темата бе „Ролята на местната власт за развитието на соци-

алната икономика и социалното предприемачество – опит и 

предизвикателства”. Представителството на Национален али-

анс за социална отговорност за Област Ловеч - Сдружение 

„Граждански инициативи“- гр. Ловеч, участва с презентация на 

реализираните модели на социално предприемачество на 

сдружението, което управлява Център за социална рехабили-

тация и интеграция. 

Отворена е регистрацията за събитията,  

посветени на 20-та годишнина на EASPD 

През 2016 г. Европейската асоциация на доставчиците на ус-

луги за хора с увреждания - EASPD, празнува своята 20-та 

годишнина. Под слогана "Присъединете се към пътешествието! 

20 години в движение!" EASPD организира серия от събития, 

които ще съберат на едно място в Брюксел, Белгия доставчици 

на услуги, хора със специални потребности, политици и заинте-

ресовани страни. EASPD няма възможност да покрива пътни и 

командировъчни разходи за участниците. Можете да изтеглите 

Информационната брошура на EASPD, която включва предло-

жения за настаняване, полезна информация за възможностите 

за обществен транспорт и други полезни съвети за подготовка 

на вашето пътуване и участие. 

Изнесена национална приемна  

„Социални услуги“ в Белоградчик 

На 6 юли 2016 г. в град Белоградчик се проведе изнесена наци-

онална приемна „Социални услуги“, организирана от Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с 

Агенцията за социално подпомагане (АСП). Приемната се про-

вежда ежемесечно като дава възможност за дискусия между 

екипи и ръководители на социални услуги с експерти от АСП по 

въпроси, касаещи предоставянето и управлението на социални 

КАЛЕНДАР 

11 юли - Световен ден на човечеството 

12 юли - Празник на националната гвардейска 

част 

17 юли - Света вмчца Марина, имен ден: Мари-

на, Марин 
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услуги, методически указания, работа с потребители и т.н. 

Форматът се реализира от началото на 2015 г., като през 

2016 г. приемната се реализира основно в изнесен вариант в 

различни градове на цялата страна. В настоящото издание 

на въпросите в дискусията от страна на АСП отговаряха г-жа 

Йорданка Йотова, главен експерт в отдел „Социални услуги 

за пълнолетни лица“ към Главна дирекция „Социално подпо-

магане“ и г-жа Албена Топалова, главен експерт в отдел 

„Социални услуги за деца“ на АСП. За пръв път във форма-

та на Приемната участие взе и представител на Държавната 

агенция за закрила на детето (ДАЗД) – г-жа Анна Целова, 

главен инспектор, отдел „Мониторинг и контрол“ – Западен. 

Обмен на опит на услугите  

"ЦСРИ" и "Дневен център" 

На 7 и 8 юли 2016 г., като своеобразно продължение на из-

несената приемна на НАСО и АСП „Социални услуги“, в град 

Белоградчик се проведе двудневна работна среща за обмя-

на на опит между екипите на услуги „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ и „Дневен център“ от в Северо-

западна България. Работната среща се организира от Нацио-

нален алианс за социална отговорност (НАСО) чрез Фонда-

ция „Подкрепа за реализация“, представителство на НАСО за 

Област Видин и ЦСРИ за лица над 18 години, гр. Велико Тър-

ново, представителство на НАСО за Област В.Търново. През 

изминалите години екипите на този тип услуги, членове на 

НАСО, често работят съвместно по различни теми и са изгра-

дили платформа на взаимно партньорство и подкрепа. Целта 

на настоящата среща бе задълбочаване на съвместната ра-

бота в търсене на правилни решения, обмяна на практически 

опит и споделяне на добри практики, както и разширяване на 

работното пространство за нови колеги. Участниците имаха 

възможност отново да обсъдят прилагането на методически-

те изисквания, да сравнят техники и похвати, да дискутират 

конкретни казуси от практиката, да заимстват добри модели, 

да надградят своите професионални знания и умения и най-

вече да се подкрепят и насърчат взаимно. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 Лимити за общинските проекти за селска ин-

фраструктура 

 Фондът за лечение на деца ще работи с по-

леки процедури 

 Министър Русинова: Близо 8 хиляди души са 

преминали обучение в Българо-германските 

центрове 

 Безработни ще получават средства за наем, 

ако започнат работа в друго населено място 

 Схеми за 506 млн. лв. за бизнеса ще бъдат 

отворени по ОПРЧР до края на 2016 г. 

 Всички общини с приемни семейства ще бъ-

дат поканени за партньори в проекта 

„Приеми ме 2015“ 

 Приета е Национална стратегия за хората с 

увреждания 

 Правителството отпусна допълнително средс-

тва в подкрепа на деца 

 Одобрена е актуализация на ангажиментите на 

България по предварителните условия за ев-

ропейските фондове 

 Определен е Управляващ орган на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 

 Правителството одобри трети план за дейст-

вие на България за участие в Глобалната ини-

циатива „Партньорство за открито управле-

ние“ 

 Одобрена е структурата на Националния цен-

тър по подготовката и провеждането на Бъл-

гарското председателство на Съвета на ЕС 

 Променя се Устройственият правилник на 

МТСП 

ИНТЕРВЮ 

Недка ПЕТРОВА, КСУДС-Пловдив: Инвестициите в качествена заетост на родителите са пряка 

инвестиция в грижата за децата 
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 Промени в Закона за насърчаване на заетост-

та целят да подсилят и интегрират социални-

те услуги и активните политики по заетостта 

 Растежът в България не подобрява условията 

за живот 

 Минимална работна заплата за висшисти, ис-

ка КНСБ от 2017 г. 

 НЗОК е платила протези за 13% от българите, 

сочи доклад 

 България в топ 6 в ЕС по ръст на икономика-

та 

 България усвоява нищожни суми от евроми-

лиардите за наука 

 8 млн. лв. забавени заплати са платени след 

намесата на инспекцията по труда от начало-

то на 2016 година 

 Промените в Закона за защита от дискримина-

ция разширяват обхвата на защита 

 Социален експерт оглави общинско звено 

„Инспекторат” във Враца 

 Встъпителна пресконференция по Проект 

„Заедно можем да продължим” в Генерал То-

шево 

 Регионална дискусия „Развитие на социални-

те дейности в общините от планинските и по-

лупланинските райони в страната“ в Тетевен 

 Комплексът за социални услуги в Шумен отк-

ри „Ваканционна програма 2016“ 

 Закрива се Дом за деца, лишени от родителс-

ки грижи "Димчо Дебелянов" в Силистра 

 В Стралджа стартира нов социален проект 

„Предоставяне на услуги за ранно детско раз-

витие” 

 Дневният център за деца с увреждания в Сви-

ленград стана на 5 години 

 Център за 200 деца и възрастни с увреждания 

започва работа в Хасково 

 Дневен център за деца и възрастни хора с ув-

реждания залагат в новия Комплекс за социал-

ни услуги в Две могили 

 С Ден на отворените врати Дневният център за 

възрастни хора с психични увреждания в Сли-

вен отбеляза рожден ден 

 Общините Русе и Самоков ще ползват държав-

ни имоти за реализиране на социални дейнос-

ти 

 Вицепремиерът Бъчварова става председател 

на Централната комисия за борба срещу про-

тивообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

 Осмото издание на фестивала "Светът е за 

всички" ще се проведе през ноември 

 За 14 пореден път в Широка лъка се провеж-

да лятна театрална академия 

 Седем творци са предложени за пожизнени 

пенсии 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ  

 Проект на Закон за изменение и допълнение 

на Закон за кредитиране на студенти и докто-

ранти 

 Законопроект за изменение и допълнение на 

Закона за насърчаване на заетостта 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Дарителка зарадва един от обитателите на 

ДВХФУ "Ильо войвода" 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

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

терапия на деца с церебрална парализа" 

12 юли - Добрич, Нови възможности за развитие на 

селските райони 

Оряхово, Представяне на ОП „Иновации и конку-

рентоспособност“ и други възможности за евро-

пейско финансиране 

Козлодуй, Представяне на ОП „Иновации и конку-

рентоспособност“ и други възможности за евро-

пейско финансиране 

13 юли - София, Българския младежки Червен кръст 

организира „Училище за хуманност" 

14 юли - Благоевград, Актуални възможности за бизне-

са по ОПИК 

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

во на работата в ЦОП – обучение за ръководители" 

15 юли - Божурище, Заседание на Съвместния коми-

тет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгра-

нично сътрудничество Interreg по Инструмента за пред-

присъединителна помощ (ИПП) между Република Бъл-

гария и Република Сърбия 2014-2020 

20 - 22 юли - София, Практическо обучение 

"Управление на случай по семейна подкрепа и превен-

ция на изоставянето (превенция на раздялата със се-

мейството)" 

СЪБИТИЯ НА НАСО  

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”.  

Панел 1 (21 юли): Работна среща „Архивиране – про-

цедури и правила в социалните услуги”  

Модулът е насочен приоритетно към проблеми и въпро-

си, касаещи преките отговорности и задължения на 

управители, ръководители и директори на социални 

услуги и структури. Ще се обсъдят законовите изисква-

ния при архивиране в социалните услуги. Гост – лектор 

ще бъде Светлана Бъчварова – началник отдел ДА – 

Ямбол. 

Панел 2 (22 юли): Работна среща „Кризите в израст-

ването на детето и детската възраст”  

Гост-лектор ще бъде Мадлен Алгафари – психотера-

певт, член на борда на „Институт за психотелесна те-

рапия”, член на Българска асоциация по психотерапия и 

Европейската асоциация по психотелесна терапия. 

Срещата ще се състои по обичайния формат с обсъж-

дане на работни случаи, споделяне на опит, групова 

дискусия и насоки за работа дадени от лектора и е на-

сочена към всички специалисти работещи с деца в соци-

алните услуги. 

На 22.07.2016 г. от 17.00ч. Комплекс за социални услуги 

за деца и възрастни има удоволствието да бъде дома-

кин на представяне на най-новата книга на Мадлен 

Алгафари "Чувствам, следователно съм". В рамките 

на представянето всички заинтересовани страни ще 

имат възможност да се присъединят към среща-

разговор с психотерапевта Мадлен Алгафари. Събити-

ето е отворено за всички 

ЧЕСТИТО 

Георги Димитров, кмет на Карнобат, който на  

11 юли празнува рожден ден. 

Валентина Великова, управител на Дневен  

център за възрастни с увреждания "Подай ръка" и 

представител на НАСО за Област Разград,  

която на 13 юли празнува рожден ден. 

Марина Ватева, директор на Комплекс за социални 

услуги "Св. св. Константин и Елена" - гр. Пловдив, коя-

то на 16 юли празнува рожден ден. 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  благопожелания са за: 
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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.) 

 НСОРБ обявява покана за набиране на мини-

проекти (1 август 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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