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КАЛЕНДАР 
 

20 юли - Св. пророк Илия (Илинден), имен ден: 

Илия, Илиян, Илияна, Илкo, Илкa, Илчо 

Международен ден на шахмата 

22 юли - Св. мироносица и равноапостолна Мария 

Магдалина, имен ден: Мадлен, Мадлена, Магдале-

на, Магда, Миглена 

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

пиада и Евпраксия Девица, имен ден: Анна, Анка, 

Ани, Анани, Яна, Янула, Янина, Блага, Добри 

27 – 28 август –  Несебър, Обучение "Практически на-

соки за установяване на болестни промени, провеждане 

на консултиране и изготвяне на индивидуален план при 

деца с увреждания." 

16 – 17 септември – Бургас, Обмен на опит „Работа с 

деца в риск“ 

17 септември – София, Национална приемна на НАСО 

и АСП 

18 септември – Смолян, Форум на социалните услуги  

24 септември – София, Дискусионна среща 

„Алтернативни препоръки по Европейски семестър“ 

28 – 29 септември – Димитровград, Обучение „Успешни 

презентации. Презентационни умения.“ 

29 септември – Пловдив, Честване на 10-годишнината 

на КСУДС – Пловдив 

СЪБИТИЯ НАСО/EASPD 
НАСО    

Nasoki.bg 
Представяме Ви актуализирана програма на  

събитията и обученията до края на 2015 г. на  

Национален алианс за социална отговорност и  

Европейската асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания.  

Повече подробности за възможностите за участие, 

евентуалните такси за участие и подробна програма 

за всяко от събитията или обученията, ще откриете  

в предстоящите издания и бюлетини на НАСО, на 

www.naso.bg и чрез съответните координатори за 

членовете на НАСО. 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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1 октомври – Перник, Форум на социалните услуги  

5 – 6 октомври – Варна, Обучение "Екип на пълни оборо-

ти – мотивационни техники за управление на екип. Управ-

ление на конфликти." 

8 октомври – София, Национална приемна на НАСО и 

АСП 

9 октомври – Кърджали, Регионална среща на членовете 

от областта 

15 октомври – Добрич, Регионална среща на членовете 

от областта 

15 – 16 октомври – Габрово, Обучение: Специфики на 

възпитанието на деца с увреждания и подходи за сексу-

ално възпитание. Работа с родители. 

21 октомври – Пазарджик, Семинар „Екип. Екипна рабо-

та“ 

22 – 24 октомври – Залцбург, Австрия, Европейска кон-

ференция на EASPD, Заседание на Борда и Генерална 

асамблея на EASPD  

29 – 30 октомври – Шумен, Семинар и обмен на опит: 

„Приложното изкуство като метод за рехабилитация и 

иновативни практики в ЦСРИ" 

2 – 3 ноември – В. Търново, Обучение „Успешни презен-

тации. Презентационни умения.“ 

4 ноември – Кюстендил, Семинар „Качество на социал-

ните услуги" 

11 ноември –  Сливен, Форум на социалните услуги 

12 ноември – София, Национална приемна на НАСО и 

АСП 

12 – 13 ноември – Ямбол, Национален форум "Заедно 

можем повече" 

16 – 17 ноември –  Търговище, Обучение 

19 ноември – Монтана, Регионален форум на социал-

ните услуги 

24 ноември – Русе, Форум „Интегрирани социални услу-

ги за деца и възрастни“ 

26 – 27 ноември – Трявна, Обучение "Консултиране при 

прием на нов потребител – провеждане на първично 

интервю, етапи на консултиране и работата по случай." 

2 декември – София, Национална приемна на НАСО и 

АСП 

6 – 8 декември – Брюксел, Белгия, Ден на хората с ув-

реждания,  Заседание на Борда на EASPD 

10 -11 декември – Троян, Обучение „Интегрирани услу-

ги – модел, нормативна база, потребности и възможнос-

ти“ 

10 – 12 декември – Троян, Среща на представителства-

та на НАСО 
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20 - 21 юли - Варна, Фондация „За нашите деца“, Кръгла 

маса  „Правата на децата са наша грижа“ 

19 - 23 юли - Пътуващ семинар по маршрут - София – Бу-

дапеща – Виена – София на тема: „Управление на местни-

те финанси в Австрия”, НСОРБ 

22 - 24 юли - Загреб (Хърватска), Обучение "Борба с бед-

ността и социалното изключване, достоен живот за всички, 

младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по 

проект LADDER, НСОРБ 

22 юли - Монтана, Информационна среща на ОИЦ-

Монтана по процедури "Активни" и "Ново работно място" на 

ОПРЧР 

Шумен, ОИЦ-Шумен с изнесена приемна за процеду-

рите „Активни“ и „Ново работно място“ 

22 - 23 юли - Карлово, Конференция „Нови възможности за 

трудова реализация на хора с увреждания“  

23 юли - Видин, Информационна среща по процедури 

"Активни" и "Ново работно място" на ОПРЧР 

Пазарджик, Информационна среща по процедура 

"Ново работно място" 

Доспат, Информационна среща по схемите „Активни“ 

и „Ново работно място 2015“  

24 юли - Златоград, Информационна среща по схемите 

„Активни“ и „Ново работно място 2015“  

4 - 6 ноември - Атина (Гърция), Обучение "Борба с бед-

ността и социалното изключване, достоен живот за всички, 

младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по 

проект LADDER, НСОРБ 

 Изменение на Приложение 1, Иновационна 

стратегия за интелигентна специализация на 

Република България 2014-2020 г. 

 Национална стратегия в областта на миграция-

та, убежището и интеграцията 2015-2020 г. 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Надежда Юлзари, член на Управителния съвет на НАСО, 

която на 24 юли празнува своя рожден ден. 

 

Соня Блажева, експерт "Социални дейности" в Столична 

община, която на 24 юли празнува своя рожден ден. 

 

Марионела Стоянова, представител на НАСО за Бургас, 

която на 25 юли празнува своя рожден дем. 

 

Иван Алексиев, кмет на Поморие, който на 25 юли празну-

ва своя рожден ден. 

 

Атанас Кузев, кмет на Девня, който на 26 юли празнува 

своя рожден ден. 

 

Кольо Милев, кмет на Сливен, който на 26 юли празнува 

своя рожден ден.- 

ПРЕДСТОЯЩО 

http://naso.bg/component/icagenda/295-20-21-07-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/295-20-21-07-2015?Itemid=383
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/443-05-09-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/22
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/23
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/07/24
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/448-2015-06-09-14-29-26
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1748
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1748
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1748
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5855
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5855
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Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

Програма за предоставяне на малки грантове 

(безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество 

(текущо кандидатстване) 

Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатс-

тване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

Схема за кандидатстване по Фонд "Солидарност" (21 

юли 2015 г.) 

Конкурс за млади таланти „Евробет Талант“ (24 юли 

2015г.) 

Националният конкурс Th13teen Arts търси бизнес 

идеи в областта на творческите индустрии (27 юли 

2015 г.) 

Global Junior Challenge Award (31 юли 2015 г.) 

Предложения за участие в Дарителска кампания 

„Избери, за да помогнеш" (1 август 2015г.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Грантове за изследване на насилието и агресията 

(1 август 2015 г.) 

Покана за предложения към европейска мрежа на 

Cedefop за професионално образование (21 август 

2015г.) 

Програма „Активни”, ОП „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г. (31 август 2015 г.) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производст-

вения капацитет на МСП” (08.09 и 08.11.2015 г.) 

ОП "РЧР" - BG05M9OP001-1.003 „Ново работно мяс-

то" (14 септември 2015 г.) 

Покана за представяне на предложения по Третата 

програма на ЕС за здравето (15 септември 2015г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество 

„INTERREG V-A България-Румъния” (30 септември 

2015 г.)  

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 октомври 2015 

г.) 

Прием по набиране на заявки от работодатели по 

схема „Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие на 

човешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1NFIl8c
http://bit.ly/1RG8CE2
http://bit.ly/1Htcsvh
http://bit.ly/1Htcsvh
http://bit.ly/1IXD5NC
http://bit.ly/1NmBJLp
http://bit.ly/1NmBJLp
http://bit.ly/1HrRTlh
http://bit.ly/1GQN3xt
http://bit.ly/1GQN3xt
http://bit.ly/1K4cEay
http://bit.ly/1K4cEay
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1LJPgOP
http://bit.ly/1LJPgOP
http://bit.ly/1fMzmqv
http://bit.ly/1fMzmqv
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1NmTF97
http://bit.ly/1Fn4Z4F
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1QVzRzd
http://bit.ly/1F2sjic
http://bit.ly/1F2sjic

