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НАСО    

Nasoki.bg 

КАЛЕНДАР 

 

22 юли - Св. мироносица и равноапостолна Мария 

Магдалина, Именници: Мадлен, Мадлена, Магдалена, 

Магда, Миглена 

25 юли - Успение на св. Анна. Св. дякониса Олимпиада 

и Евпраксия Девица, Именници: Ана, Анна 

26 юли - Професионален празник на служителите от 

национална служба “Жандармерия”  

 

НАСО поздравява всички с  

настъпващите празници! 
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НОВИНИ НА НАСО 

Работни срещи на НАСО в Югоизточна България 

В периода 15 до 18 юли 2014 г. Национален алианс за соци-

ална отговорност (НАСО) организира и проведе поредица 

от срещи, дискусии и посещения на място в общините Ям-

бол, Сливен, Нова Загора, Стара Загора. Председателят на 

НАСО г-н Георги Георгиев се срещна със заместник-

кметовете на тези общини, като в срещите участие взеха 

представители от съответните дирекции по социални услуги 

и политики. Бяха обсъдени актуални въпроси, касаещи раз-

витието на социалните услуги в общините, нови моменти в 

предоставянето на услуги и социалния сектор като цяло, 

добри практики и необходимостта от популяризиране и под-

крепа за тези практики, както и някои трудности, срещани на 

този етап от различните участници в социалния сектор. 

Вижте повече 

Работна среща „Заедно можем повече” 

На 17 юли 2014 г. Център за обществена подкрепа 

“Усмивка” към Комплекса за социални услуги за деца и въз-

растни в град Ямбол бе домакин на поредната работна сре-

ща от цикъла “Заедно можем повече”. Темата на срещите за 

годината е „Алтернативни идеи и партньорства при работа с 

различните деца“, като под тема на събитието бе 

„Осиновяването – спасение за детето или семейството и 

ролята на специалистите, като гарант за успеха!“ През 2014 

г. работните срещи се организират с подкрепата на Нацио-

нален алианс за социална отговорност /НАСО/.  

Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1njIFjw
http://bit.ly/1niMZiL
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Заседание на Национален съвет за интеграция на хората 

с увреждания 

На 18 юли 2014 г. се проведе заседание на Националния 

съвет за интеграция на хората с увреждания, на което при-

съства представител на Национален алианс за социална 

отговорност в качеството му на редовен член на Съвета. 

Дневният ред включваше една единствена точка – обсъжда-

не на Проект на Списък на произвежданите и доставяните 

стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните 

услуги, които се възлагат на специализираните предприятия 

или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за 

обществените поръчки. Заседанието бе открито от г-н Лазар 

Лазаров, заместник-министър на труда и социалната полити-

ка, който направи въведение по темата на дневния ред.  

Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Жан-Клод Юнкер е новият председател на ЕК 

Жан-Клод Юнкер е новият председател на Европейската ко-

мисия. Кандидатът на ЕНП получи поста с 422 гласа "за", 250 

"против" и 47 "въздържал се". Юнкер ще встъпи в длъжност 

от ноември 2014 г. Бившият министър-председател на Люк-

сембург бе одобрен за 5-годишен мандат като председател 

на ЕК. Пред евродепутате Юнкер изтъкна, че негов приори-

тет е борбата срещу безработицата и допълни, че частните и 

публичните инвестиции са най-доброто оръжие срещу загу-

бата на работни места.                                          Вижте повече 

Неформална обща среща на министрите на труда и окол-

ната среда на държавите-членки на ЕС и Неформална 

среща на министрите на заетостта и социалната политика 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Роси-

ца Янкова участва в Неформална обща среща на министрите 

на труда и околната среда на държавите-членки на ЕС и Не-

формална среща на министрите на заетостта и социалната 

политика. Съветът е първи във формат „Заетост и социална 

политика“ в рамките на стартиралото на 1 юли 2014 г. итали-

анско председателство на ЕС. Форумите се провеждат в 

периода 17 - 18 юли 2014 в Милано, Италия. На 17 юли за-

местник-министър Янкова участва в семинар на тема: 

„Наблюдение на зелени работни места в интегрираната ев-

ропейска политика“ (Европейски семестър / Годишен обзор 

на растежа). Основни теми на дискусията са повишаване 

качеството на данните, мониторингът на „зелените“ работни 

места и мястото им в контекста на целите по заетостта в 

рамките на Стратегия „Европа 2020“.                 Вижте повече 

Проектът "Подкрепа за достоен живот" се продължава 

до края на 2014 г. 

Проектът «Подкрепа за достоен живот» удължава действие-

то си за пореден път и ще предоставя услугата „личен асис-

тент" до 31 декември 2014 г. Чрез проекта се осигурява пол-

зването на лични асистенти от лица с трайни увреждания и 

затруднения или невъзможност да се обслужват сами в до-

машната им среда. Проектът бе утвърден през есента на 

2010 г. с продължителност 19 месеца и бюджет 35 000 000 

лева. След сегашното - осмо поред удължаване на действи-

ето му, продължителността на предоставяната социална 

услуга става 48 месеца, а общият размер на отпуснатата 

безвъзмездна финансова помощ по проекта достигна 171 

006 924 лева.                                                         Вижте повече 

Предстои въвеждане на знак "Произведено в България 

от хора с увреждания" 

В рамките на заседанието на Националния съвет за интегра-

ция на хората с увреждания, което се проведе на 18 юли 

2014 г. в Министерство на труда и социалната политика, г-н 

Минчо Коралски, изп. директор на Агенция за хората с ув-

реждания, сподели, че предстои финализиране на инициати-

вата за въвеждане на знак "Произведено в България от хора 

с увреждания". Очаква се от есента подобен знак да бъде 

поставян за идентификация на стоки и услуги, произведени 

http://bit.ly/1piDj4I
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/781-2014-07-18-15-48-42
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/761-2014-07-17-15-24-47
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/753-asp-pdzh
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от специализирани и социални предприятия. Чрез знака 

„Произведено в България от хора с увреждания“ всеки потре-

бител ще знае, че с по-високата цена, която той плаща подпо-

мага социалната и трудова реализация на хората с уврежда-

ния.                                                                            Вижте повече 

 

Национална програма за подобряване на майчиното и дет-

ското здраве 

Правителството прие Национална програма за подобряване 

на майчиното и детското здраве. Програмата обхваща перио-

да до 2020 г. и има за цел да осигури комплексни мерки за 

подобряване грижите и медицинското обслужване във време-

то преди и след раждането и за децата от 0 до 18 години, кои-

то надграждат дейностите, осигурявани по реда на здравното 

осигуряване. Стратегическата цел е подобряване на ключови-

те показатели, свързани със здравето на младите хора, бре-

менните, децата и девойките чрез насърчаване и подкрепа за 

добри практики, промоция на здравето и подпомагане на дос-

тъпа до здравни грижи.                                            Вижте повече 

 

Езикът на жестовете да стане официален, настоява СГБ 

Жестомимичният език, на който разговарят хората с уврежда-

не на слуха, да бъде признат за официален у нас, а професия-

та на жестомимичния преводач да бъде приравнена като зап-

лащане и статус с тази на другите преводачи, настояват от 

Съюза на глухите в България (СГБ). Признаването на жесто-

мимичния език като официален е в съответствие с Конвенция-

та на ООН за правата на хората с увреждания, е заявил зам.-

председателят на СГБ Николай Нинов на пресконференция в 

БТА по повод 80-годишнината от създаването на съюза. По 

случай годишнината СГБ е издал нов жестомичен речник с 

5000 жеста.                                                               Вижте повече 

Проекти за 3 млн. лв. по "Добро управление" 

Управляващият орган на Оперативна програма 

„Административен капацитет" предоставя 2 983 866 лв. за фи-

нансиране на 19 нови проектни предложения на централни 

администрации. Приключи работата на оценителните коми-

сии по процедура по приоритетна ос І „Добро управление", 

подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната адми-

нистрация", бюджетна линия BG051PO002/14/1.1-08, за опти-

мизиране на структурата на звената на централната адми-

нистрации и избягване на дублиращи се функции.    

Вижте повече 

Агенцията по трансплантация въвежда 11 електронни 

услуги 

С финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет" (ОПАК) Изпълнителната аген-

ция по трансплантация (ИАТ) ще разработи 11 електронни 

административни услуги, предназначени за граждани, 46 

лечебни заведения, 18 тъканни банки и 34 репродуктивни 

центъра. За срок от 16 месеца по проекта ще бъдат израбо-

тени цялостна интегрирана информационна система и Мето-

дология за партниране и обмен на данни между ИАТ и орга-

низациите, работещи в областта на трансплантацията и 

асистираната репродукция, съобразно изискванията за стан-

дартна информационно-комуникационна среда и оперативна 

съвместимост.                                                        Вижте повече 

 

Приета е Национална стратегия за борба с наркотиците 

Правителството прие Национална стратегия за борба с нар-

котиците (2014-2018 г.) и План за действие към нея. Страте-

гията включва две стратегически области на действие – на-

маляване на търсенето и намаляване на предлагането на 

незаконните наркотични вещества. Основните цели са свър-

зани с подобряване на общественото здраве, здравето и 

социалното функциониране на отделния човек, повишаване 

степента на защитеност и сигурност на обществото към разп-

ространението на наркотици, както и осигуряване на надежд-

ни и ефикасни методи за намаляване на търсенето на нарко-

тични вещества и прекурсори.                              Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/763-2014-07-18-11-43-43
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/756-2014-07-17-15-05-00
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/779-2014-07-18-15-28-43
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/754-3
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/755-11
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/757-2014-07-17-15-06-56
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Заключителна пресконференция по "Нови услуги за зае-

тост“ на Агенция Вижън 

На 15 юли 2014 г. във Варна се състоя заключителна прескон-

ференция по проект "Нови услуги за заетост". Проектът се 

реализира от Агенция за социално развитие "Вижън", един от 

учредителите на Национален алианс за социална отговорност. 

Общата му цел на "Нови услуги за заетост" предвижда реали-

зиране на международно партньорство с водещи европейски 

доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване 

и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване 

на ефективни социални услуги в това число и новия вид услуга 

– „Подкрепена заетост“.                                           Вижте повече 

Два нови ЦНСТ в Луковит 

На 17 юли 2014 г. председателят на Държавна агенция за зак-

рила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева официално два центъ-

ра за настаняване от семеен тип. Социалните звена ще носят 

имената „Здравец” и „Зорница”. Заедно с кмета на общината г-

н Иван Грънчаров, зам.-кмета г-жа Цветенка Хаджиева и зам.-

областния управител на област Ловеч г-жа Цецка Димитрова 

тя разгледа новите услуги, запозна се с децата и персонала. 

След това им връчи дарение от хранителни продукти, закупе-

ни от служителите на ДАЗД. В резидентните услуги в Луковит 

са настанени 24 деца и младежи с увреждания от домове за 

деца в Луковит, София и Видраре.                         Вижте повече 

В Европа настъпва социална пазарна икономика 

Новоизбраният председател на ЕК Жан-Клод Юнкер предста-

ви Десет области на политиката по Програма за работни мес-

та, растеж, справедливост и демократична промяна, на които 

ще се базира неговото петгодишно председателство. Юнкер 

ще встъпи в длъжност от ноември 2014 г. Функцията на пред-

седателя на Европейската комисия е да дава политически 

насоки на работата на комисията, да свиква и председателст-

ва заседания на еврокомисарите. Освен това води работата 

по прилагане на европейските политики. Първата област в 

представената политика обхваща нови стимули за работните 

места, растежа и инвестициите. Юнкер предвижда да предста-

ви амбициозен пакет от мерки за работни места, растеж и ин-

вестиции за засилването на конкурентоспособността на Евро-

па и стимулирането на инвестициите с цел създаване на ра-

ботни места.                                                             Вижте повече 

 

Отрицателна инфлация за юни 2014 г. 

Индексът на потребителските цени за юни 2014 г. спрямо май 

2014 г. е 99.6%, т.е. месечната инфлация е минус 0.4%. Инф-

лацията от началото на годината (юни 2014 г. спрямо декемв-

ри 2013 г.) е минус 1.4%, а годишната инфлация за юни 2014 г. 

спрямо юни 2013 г. е минус 1.9%.  Средногодишната инфла-

ция за периода юли 2013 - юни 2014 г. спрямо периода юли 

2012 - юни 2013 г. е минус 1.6%. През юни 2014 г. спрямо 

предходния месец цените на стоките и услугите в потребител-

ските групи са се променили.                                  Вижте повече 

 

Психология e най-желаната специалност в СУ 

Излезе първото класиране на кандидат-студентите за учебна-

та 2014/2015 година в Софийския университет "Св. Климент 

Охридски", съобщиха от висшето училище. 8292-ма са канди-

датите, подали документи за прием в най-старото ни висше 

училище. Най-много са кандидатите, посочили като първо 

желание специалността "Психология". На второ и трето място 

са специалностите "Право" и "Софтуерно инженерство", 

следвани от "Предучилищна и училищна педагогика", 

"Медицина", "Английска филология", "Социални дейности", 

"Медицинска рехабилитация и ерготерапия", "Фармация" и 

"Публична администрация".                                  Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/765-2014-07-18-12-27-56
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/752-2014-07-17-13-37-22
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/782-2014-07-18-16-09-26
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/780-inflacia-juni
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/770-e
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Нов Център за обществена подкрепа в община Тунджа 

На 16 юли 2014 г. заместник-министърът на труда и социал-

ната политика Лазар Лазаров откри в село Тенево, община 

Тунджа, Център за обществена подкрепа. Проектът 

„Насърчаване на процесите на социално включване в бъл-

гарското село чрез разкриване на Център за обществена 

подкрепа в Община Тунджа“ се финансира от ФСЗ и е на 

обща стойност от 27 384.62 лева. Целта му е да се обхванат 

деца, жертви на малтретиране, насилие и неглежиране, да 

се осигури социална и психотерапевтична работа с тях и 

техните семейства. Заложените дейности предвиждат реали-

зиране на мерки за социално включване и оптимизиране 

възможностите за социална подкрепа, мерки за деинституци-

онализация и реинтеграция на децата в семейства. В услуга-

та ще се прилагат и мерки целящи превенция на изоставяне-

то.                                                                            Вижте повече 

Закриват се още два ДДЛРГ 

С актове на изпълнителния директор на Агенцията за соци-

ално подпомагане (АСП) ще преустановят дейността си още 

две специализирани институции за деца, лишени от родител-

ска грижа, съобщиха от ведомството. От началото на август 

2014 г. се закрива Домът за деца, лишени от родителска гри-

жа (ДДЛРГ) от 7 до 18/20-годишна възраст „Калина", с. Стър-

мен, община Бяла, област Русе. От септември 2014 г. ще 

преустанови дейността си и ДДЛРГ „Надежда" в Русе, в кой-

то са настанени деца от 3 до 7-годишна възраст. Закриване-

то на домовете е планиран процес - в съответствие с прио-

ритетите на Националната стратегия "Визия за деинституци-

онализацията на децата в Република България" и стратегия-

та за развитие на социалните услуги в област Русе.  

Вижте повече 

Приеха стратегия за социалните услуги в Тервел 

На редовно заседание на Общинския съвет на Тервел бе 

приет оперативен план за изпълнение на Стратегия за раз-

витие на социалните услуги в община Тервел за 2015 година. 

Към момента общината е изпълнила или е в процес на из-

пълнение на всички разписани за тази година мерки. Най-

мащабното начинание в тази сфера е изграждането на център 

за социални услуги в село Коларци. За 2015 година приетият 

оперативен план предвижда разкриване на центрове за соци-

ални услуги в селата Нова Камена и Поп Груево.  

Вижте повече 

Отчетоха изпълнението по Областната стратегия за раз-

витие на социалните услуги в област Ямбол 

Изпълнението на Областната стратегия за развитие на соци-

алните услуги в област Ямбол 2011-2015 г. обсъдиха на засе-

дание членовете на Звеното за мониторинг към Постоянната 

комисия по социална политика. Заседанието в ОА се проведе 

на 17 юли и бе ръководено от заместник областният управи-

тел Иван Иванов. Милена Янъкова – директор на Регионална 

дирекция за социално подпомагане Ямбол, представи доклад 

за изпълнението на Стратегията за социални услуги през из-

миналата 2013 г. Тя обобщи, че в област Ямбол има изграде-

на добра мрежа от социални услуги, разпределени сравнител-

но равномерно.                                                        Вижте повече 

Увеличават капацитета на Центъра за обществена подкре-

па в Разград 

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в 

Разград да се увеличи от 45 на 60 места. Предложението, 

внесено от зам.-кмета Хасан Хасанов ще бъде обсъдено и 

гласувано на предстоящото заседание на Общинския съвет. 

Центърът в лудогорския град е социална услуга, делегирана 

държавна дейност с капацитет 45 места, която след проведен 

конкурс е възложена за управление на Сдружение „Жанета”. 

Към момента в него се предоставя педагогическа, психологи-

ческа и социална подкрепа на деца в риск и техните семейст-

ва.                                                                              Вижте повече 

Габрово финансира "Социален асистент" от общинския 

бюджет 

Община Габрово ще предоставя подкрепа на самотно живее-

щи и хора с увреждания, които имат нужда от помощ в бита. 

Услугата „Социален асистент“ ще се финансира със средства 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/762-2014-07-17-15-28-07
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/767-2014-07-18-13-38-36
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/768-2014-07-18-13-39-18
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/769-2014-07-18-13-40-59
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/772-2014-07-18-15-08-27
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от местния бюджет. Досега помощ в домашна среда се оси-

гуряваше на възрастни и деца чрез проект с европейско фи-

нансиране, който приключи в края на март тази година. Габ-

ровската община ще гарантира на нуждаещите се необходи-

мата подкрепа, като ще я финансира от местния бюджет. 26 

хиляди лева от фонд "Резервен" е сумата до края на година-

та, утвърдена от Общинския съвет.                    Вижте повече 

 

Лятно училище за деца в неравностойно положение в 

Перник 

Лятно училище за деца в неравностойно положение е орга-

низирано в Перник, съобщават от общината. Заниманията 

са ежедневни по 4 часа в продължение на два месеца и обх-

ващат 30 деца. Инициативата, която се провежда в новоотк-

рития Общностен център в Перник, цели да осигури подкре-

па на децата от семейства с ниски доходи, от ромски произ-

ход и деца с увреждания, като подобри предучилищната им 

подготовка.                                                            Вижте повече 

 

Проект за интеграция на деца и младежи с увреждания в 

Исперих 

Целите, дейности и очакваните резултати по проекта 

„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предос-

тавяне на социални услуги в община Исперих“ бяха предста-

вени на пресконференция в общината. Социалният проект 

се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщиха от 

общинската администрация. Безвъзмездната финансова 

помощ е в размер над 630 000 лева, а продължителността 

на проекта е 19 месеца. Целта на проекта е реализиране на 

устойчив модел за деинституционализация на деца с увреж-

дания, настанени в специализирани институции чрез разви-

ване на нови форми на социални услуги в община Исперих, 

съобщи ръководителят на проекта Звездица Ковачева.  

Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Мтел дарява по 1000 минути на клиентите си в бедства-

щите региони 

Мтел ще подпомогне с 1000 безплатни минути за разговор 

клиентите си в бедстващите региони на страната. Те ще 

бъдат предоставени за срок от 30 дни на засегнатите, за да 

могат да отговорят на нуждата им от комуникация, връзка с 

близки и институции в страната, след трагедията. Безплат-

ните минути ще бъдат автоматично активирани на клиенти-

те, които се намират в засегнатите части на България. Всеки 

клиент ще бъде уведомен с индивидуално телефонно обаж-

дане или кратко текстово съобщение. Списъците със засег-

нати региони са предоставени от Български червен кръст.  

Вижте повече 

Заедно в час с Аурубис България 

Вече втора учебна година Аурубис България и Заедно в час 

работят съвместно за предоставяне на по-добро образова-

ние на учениците в Златица и Пирдоп. През 2013/2014 учеб-

на година общините Златица и Пирдоп, съвместно с Аурубис 

България подкрепиха работата на 8 учителя по програмата 

Заедно в час, които работиха в 4 училища в Златица и Пир-

доп. Всички страни се обединиха около общата цел – пови-

шаване на академичните резултати и мотивация за учене на 

всяко дете в района. В резултат от доброто сътрудничество 

с Аурубис и общините, и неуморната работа на учителите по 

програмата Заедно в час, в края на учебната година учени-

ците повишиха с близо 2 единици своите оценки.  

Вижте повече 

Британският посланик помага на българския крикет за 

деца с увреждания 

Британския посланик в България Джонатан Алън помага на 

българския крикет за деца с увреждания и събра 1500 лева 

за пътуването на най-добрите от тях за турнир в Манчестър. 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/773-2014-07-18-15-10-29
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/774-2014-07-18-15-11-54
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/775-2014-07-18-15-13-18
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/760-1000
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/766-2014-07-18-12-58-13
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На тържеството по случай 40-тия си рожден ден в резиден-

цията на посолството на Великобритания той организира 

демонстративна среща по крикет на маса. Състезателите 

бяха от Медицинския център „Деца с проблеми в развитие-

то” в Студентски град. Там преди две години пакистанецът 

Саиф Рехман сформира първия отбор за деца със специал-

ни нужди. Н.пр. Алън се включи в мача заедно с дъщеричка-

та си, а след края му награди всички участници с медали.  

Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

„Легенда за хляба“ пресъздадоха в Трявна 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Тря-

вна отпразнува 9-годишнината от създаването си. Рожде-

ният ден на Центъра бе не само празник, а и ден за социа-

лен диалог между представители на местната власт, обра-

зователни и социални институции, хора в неравностойно 

положение, деца и семейства в риск. В приветствените 

думи, отправени към ръководителя и екипа, кметът на Тря-

вна Драгомир Николов подчерта постиженията на социал-

ния център в предоставянето на качествени социални ус-

луги, ефективността на иновативните форми на работа, 

както и амбицията за все по-висок професионализъм на 

специалистите.                                                   Вижте повече 

Стартира 5-ото издание на  

конкурса „Достъпен град“ 

 

Европейската комисия обяви началото на конкурса за 

петото издание на наградата „Достъпен град“ за 2015 г., 

европейската награда за достъпни градове. Годишната 

награда e признание и отличие за градовете за техните 

усилия да направят по-лесен достъпа на хора с увреж-

дания и възрастни до обществени места, като сгради, 

детски площадки за игра, обществен транспорт или 

комуникационни технологии. От 2010 г. до момента в 4-

те предходни издания на наградата „Достъпен град“ са 

участвали 171 града.  

Градовете с население не по-малко от 50 000 жители 

могат да подадат заявленията си за наградата до 10 

септември 2014 г. 

„Хората с увреждания все още са изправени пред твър-

де много препятствия в ежедневието, поради което 

поставихме достъпността в центъра на стратегията си 

за изграждане на Европа без бариери. Наградата 

„Достъпен град“ позволява на градовете в цяла Европа 

да покажат усилията си за улесняването в по-голяма 

степен на живота за всички! Достъпността предлага 

нови икономически възможности и може да е реален 

стимул за новаторство и растеж. Насърчавам всички 

европейски градове да участват в тази отлична евро-

пейска инициатива и да помогнат Европа да стане по-

достъпна за всички“, каза вицепрезидент Рединг, коми-

сар на Европейския съюз за правосъдието. Европейска-

та комисия ще връчи наградите на 3 декември 2014 г. в 

Брюксел при провеждането на годишната конференция 

по повод на Европейския ден на хората с увреждания. 

Ще бъдат дадени първа, втора и трета награда, както и 

четири специални признания, по едно за всяка от сфе-

рите, обхванати от наградата.  

http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/777-2014-07-18-15-19-17
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/776-2014-07-18-15-14-45
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http://nasoki.bg/index.php/8-novini/746-5
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СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

21 юли – Варна, Заключителна пресконференция на про-

ект „Партньорство за по-добър живот" 

Национален алианс за социална отговорност организира 

заключителна пресконференция на проект „Партньорство 

за по-добър живот“. Пресконференцията ще се проведе на 

21.07.2014 г. (понеделник), от 11 часа, в Спортна зала, зала 

„Палас прес“ – Варна. Проектът „Партньорство за по-добър 

живот“ е насочен към реализиране на дейности в подкрепа 

на хора с увреждания на национално ниво. Дейностите 

включват, чрез Център за подкрепа на хора с увреждания, 

осигуряване на различни услуги, в това число информацион-

но консултантски, посреднически, подкрепа за ползване на 

услуги, устройване на работа и др.  

ПРЕДСТОЯЩО 

до 30 юли - Варна, Международен балетен конкурс 

до 27 юли - София, Летен фестивал „Опера в парка“ 

21 – 28 юли – Бургас, Информационна кампания за борба с 

хепатита, Сдружение „Усмивка“ 

22 - 23 юли - Каварна, Румънски кметове на обучително по-

сещение в местните училища 

ДОКУМЕНТИ  

Ново начало за Европа: моята програма за работни места, 

растеж, справедливост и демократична промяна. Жан Клод 

Юнкер. 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изме-

нение и допълнение на Устройствения правилник на Агенци-

ята по заетостта и Доклад на министъра на труда и социал-

ната политика по Проекта 

Постановление № 169 от 26 юни 2014 г. за изменение и до-

пълнение на Правилника за прилагане на Закона за интег-

рация на хората с увреждания, приет с Постановление № 

343 на Министерския съвет от 2004 г 

Постановление № 170 от 26 юни 2014 г. за изменение на 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомага-

не, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 

1998 г 

Пътеводител за упражняване на права (по проект 

„Подкрепено вземане на решения“, Български център за 

нестопанско право) 
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http://www.mlsp.government.bg/BG/ministry/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_20140718.doc
http://thenews.bg/images/stories/00_Pravitelstvo.bg/11_Darjaven_vestnik/PDF_2014/dv_55_14.pdf
http://thenews.bg/images/stories/00_Pravitelstvo.bg/11_Darjaven_vestnik/PDF_2014/dv_55_14.pdf
http://thenews.bg/images/stories/00_Pravitelstvo.bg/11_Darjaven_vestnik/PDF_2014/dv_55_14.pdf
http://thenews.bg/images/stories/00_Pravitelstvo.bg/11_Darjaven_vestnik/PDF_2014/dv_55_14.pdf
http://thenews.bg/images/stories/00_Pravitelstvo.bg/11_Darjaven_vestnik/PDF_2014/dv_55_14.pdf
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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.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Образователна интеграция на деца от малцинствата (25 юли 

2014)  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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

BG051PO001-3.1.11 „Въвеждане на модерни информационни 

и комуникационни технологии в образователната система” (5 

август 2014 г.) 

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА (26 август 

2014 г.) 

Journalists and Writers Foundation, Проекти за развитие на ми-

ра (30 септември 2014 г.) 

Програма за предоставяне на малки грантове 

Български център за нестопанско право и Програмен 

и аналитичен център за европейско право стартират 

програма за предоставяне на малки грантове за орга-

низиране на кампании за набиране на средства от 

индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете 

ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и 

читалища. 

Има актуализация на процедурата за кандидатстване 

- считано от 1 юни 2014 г. организациите могат да 

кандидатстват за малък грант, само ако кампанията 

за набиране на средства, която са предвидили във 

формуляра е планирана да започне и приключи до 

28 февруари 2015 г. 

Повече информация 

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/1k5NqWr
http://bit.ly/1o9OSJN
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1pQ4glx
http://bit.ly/1mi8DBC
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1pkvYBS

