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НОВИНИ ОТ НАСО 

Проведе се първата за 2016 г. Национална приемна 

„Социални услуги“ 

На 14 януари 2016 г. в София се проведе първата за 2016 г. 

Национална приемна „Социални услуги“. Приемната се орга-

низира съвместно между Национален алианс за социална 

отговорност и Агенцията за социално подпомагане, като парт-

ньорството дава възможност за методически консултации и 

подкрепа за повишаване капацитета на специалистите и дос-

тавчиците на социални услуги. В настоящото издание бяха 

обсъдени въпроси, свързани с процедурата за  извеждане на 

дете от услуга, която не отговаря на неговите потребности и 

настаняване в подходяща услуга в общността. Методистите 

на АСП посочиха, че децата с девиантно поведение се наста-

няват в резидентни форми на услуги, като важно е обстоятел-

ство е използването на съпътстващи, подкрепящи поведение-

то и състоянието им услуги.                                   Вижте повече 

НАСО участва в конференция с международно участие 

„Правата на децата са наша грижа“ 

На 15 януари 2016 г. в София се проведе конференция с меж-

дународно участие на тема „Правата на децата са наша гри-

жа“, организирано от един от водещите членове на НАСО – 

Фондация „За Нашите Деца“, като заключителен етап на про-

ект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца”. На събитието 

участваха и представители на Национален алианс за социал-

на отговорност (НАСО). Приветствия към участниците и крат-

ко представяне на целта на проекта направи г-н Максим Бе-

хар, председател на Настоятелството на фондация „За На-

шите Деца“. Писмено обръщение към форума беше изпрате-

но от Президента на Република България, г-н Росен Плевне-

лиев, в което бе подчертано, че държавата трябва да положи 

още усилия за осигуряване на устойчивост на новите услуги, 

за предотвратяване на изоставянето и за инвестиране в ран-

ното детско развитие.                                             Вижте повече 

Работна среща на социалните услуги в Община Варна 

На 12 януари 2016 г. в зала "Варна" на община Варна се про-

веде първата за годината работна среща на доставчиците на 

социални услуги от град Варна. Организатор на срещата бе-

ше Община Варна чрез дирекция „Социални дейности“ и пос-

тоянната комисия "Социални дейности и жилищна политика" 

НАСО напомня на своите членове,  

че крайният срок за подаване на иновативни 

практики в областта на ранната детска ин-

тервенция е 21 януари 2016 г.  

Избраните иновативни практики ще участват в 

конференция на EASPD на 21 и 22 април 2016 г. в 

Молдова. За допълнителна информация:  

development@naso.bg и sofia@naso.bg 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1891-2016
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1892-2016-01-16-17-38-26
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Поне 18 хиляди майки остават извън пазара 

на труда в България 

 България вече не е в топ 10 на най-добрите 

аутсорсинг дестинации 

 ЕС инвестира 1 млрд. евро в проекти за тран-

сгранично сътрудничество 

 Т. Петкова: 30% от населението на България 

са уязвими потребители 

 Само 3% от бежанците у нас са с висше обра-

зование 

 СИФ: Най-големите рискове за България са в 

работата на институциите 

 Над 237 000 лица и семейства получиха по-

мощ за отопление, близо 44 000 са подпомог-

натите семейства на първокласници 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

към Общински съвет - Варна. Приветствие към участниците и 

встъпление на срещата направи д-р Лидия Маринова, замес-

тник-председател на Общински съвет-Варна и председател 

на постоянната комисия "Социални дейности и жилищна по-

литика". Беше представена работата в Общината по социал-

ната програма през 2015 г. и подготовката за работа през 

2016 г. 53 социални услуги предлага Община Варна към мо-

мента, от които 30 са държавно-делегирана дейност.  

Вижте повече 

 Филиз Хюсменова е номинирана за евродепу-

тат на годината 

 Парламентът прие на второ четене промени в 

Закона за социалното подпомагане 

 Стартира схема „Обучения и заетост за млади-

те хора“ с бюджет от 30 млн.лв. 

 ОП "РЧР" първа получи финансиране от ЕК 

 МФ представи проект на Закон за изменение и 

допълнение на закона за публичните финанси 

 Министерски съвет одобри проект на Закон за 

държавните помощи 

 Създава се Съвет по прилагане на актуализи-

раната стратегия за съдебната реформата като 

постоянно действащ консултативен орган към 

МС 

 Агенцията по заетостта с приз за партньорство 

 Актуализира се поднормативната уредба, 

свързана с промените в КСО 

 Промени в Закона за защита при бедствия за-

силват ролята на превенцията 

 Осигурени са допълнителни средства за извъ-

нучилищните педагогически учреждения 

 Вицепремиерът Калфин и неговият екип отбе-

лязаха Василица с деца от Област Монтана 

 Селско стопанство и строителство са сред 

приоритетите на контролната дейност на ИА 

ГИТ 

 Стартира новата версия на Административния 

регистър 

 Затвори най-голямата специализирана инсти-

туция за деца с увреждания в България – До-

мът за деца в с. Крушари „Свети Николай Чу-

дотворец“ 

 Община Русе ще кандидатства по проект за 

интегрирани социални услуги за деца и роди-

тели 

 Младежи се състезават с идеи за Варна 

 Нова социална стратегия изготвят в Смолян 

 В Ружинци възстановяват социалния патро-

наж 

 В Дупница въвеждат лечебна физкултура 

срещу гръбначните изкривявания 

 Ново кухненско оборудване в Дома за въз-

растни хора с физически увреждания в Плов-

див 

 Обсъждане на Стратегията за развитие на 

социалните услуги в област Пазарджик 
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 Център за почасово предоставяне на социал-

ни услуги в домашна среда ще работи в общи-

на Лозница 

 Община Кюстендил търси приемни семейства 

 Центърът за възрастни хора в село Крояч, 

Разград става ДДД 

 Община Никопол започва работа по проект 

„Можем да дадем повече” 

 Американска компания изгражда Младежки 

център в Гълъбово 

 Австрийска компания помага на бездомници 

да си намерят работа 

 Aurubis инвестира 180 милиона евро в Бълга-

рия до 2018 г. 

 The Venture България класира трима фина-

листи в конкурса за социално предприема-

чество 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Фондация „Съпричастие” - Варна издаде сти-

хосбирка на незрящи автори 

EASPD и НАСО,  
в качеството си на представител на EASPD за 

България, Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата 

на доставчиците на социални услуги за хора с увреж-

дания в цяла Европа. От снимките се очаква да предс-

тавят ролята в обществото на организациите, кои-

то подкрепят хората с увреждания. 

Срок за участие: до 27 март 2016 г. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

21 януари - Пловдив, Работна среща „Ролята на со-

циалните услуги за опазване най-добрия интерес на 

детето“  

Домакин на срещата е представителството на На-

ционален алианс за социална отговорност в Пловдив 

- КСУДС. Целта на дискусията е обмен на добри прак-

тики и пътища за справяне с предизвикателствата 

при предоставянето на услугата, дискутиране на 

конкретни казуси и извеждане на предложения за нор-

мативни промени с цел повишаване качеството на 

самата услуга. Тематично срещата е разделена на 2 

панела, като в първия от тях във фокуса ще бъде 

поставена социалната услуга "Звено Майка и бебе", а 

във втория панел ще бъде дискутирана ролята на 

социалните услуги за деца в контекста на концепци-

ята на Закон за социалните услуги. Модератор на 

срещата ще бъде Недка Петрова - управител на 

КСУДС Пловдив. 

26 януари - Велико Търново, Обмен на опит на ус-

лугите „Център за социална рехабилитация и интег-

рация“ и „Дневен център“ 

Представителството на НАСО във Велико Търново 

организира обмен на опит и добри практики за екипи-

те на услугите „ЦСРИ“ и "Дневен център" от Област 

Велико Търново. Срещата ще се проведе на 26 януари 

2016 г. в гр. Велико Търново, ул. „Бойчо Войвода” 1, 

сградата на ЦСРИ за възрастни – в близост до у-ще 

„Бачо Киро и хотел „Арена”. Отделните участници 

ще имат възможност да споделят казуси от практи-

ката и да обсъдят начините за тяхното най-

ефективно решаване. Участието е безплатно. 

11 февруари - София, Национална приемна 

„Социални услуги“ 

Приемната предоставя възможност за обсъждане и 

решаване на конкретни казуси и осигуряване на съ-

действие и методическа подкрепа на доставчиците 

на услуги от цялата страна. Въпроси за приемната 

се приемат до 31 януари 2016 г. на sofia@naso.bg.  

Отговор на поставените от Вас въпроси ще получи-

те или в рамките на приемната, насрочена за 11 
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http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/360-26-01-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/361-11-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/361-11-02-2016
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ПРЕДСТОЯЩО 

19 януари - Ямбол, Информационна среща с представи-

тели на читалища от Област Ямбол, НПО и общини на 

тема „Трансгранично сътрудничество България - Тур-

ция“ 

20 януари - Ямбол, Информационна среща с представи-

тели на училища и младежки организации от Област 

Ямбол на тема „Трансгранично сътрудничество Бълга-

рия - Турция“ 

21 януари - Пловдив, Откриване на изградената систе-

ма за управление и контрол на трафика по проект 

"Модернизация и развитие на устойчив градски транс-

порт в град Пловдив” 

Казанлък, Информационна среща – практически 

семинар за работа с информационната система за 

управление и наблюдение /ИСУН 2020/ 

февруари или - в случай че не можете да присъства-

те лично на консултативната среща - по електронен 

път. 

17 февруари - Стара Загора, Практическа конферен-

ция "Социалните услуги за деца с генерализирани 

разстройства в развитието: проблеми и предизви-

кателства за устойчиво развитие" 

Представителството на НАСО за Област Стара 

Загора - Гражданско сдружение "Алтернатива 55", със 

съдействието на Областна администрация - Стара 

Загора, организират практическа конференция, пос-

ветена на социалните услуги за деца с генерализира-

ни разстройства в развитието. В рамките на програ-

мата ще бъдат представени добри практики за рабо-

та с родители, ще бъдат разгледани перспективите 

за развитие на социалните услуги в малките селища 

и ще бъдат разгледани варианти за алтернативна 

социална работа чрез методите на арт-терапията, 

хипотерапията и др.  

ОЧАКВАЙТЕ! 

Международна конференция  

Правоспособност и достъп 

до правосъдие на хора с  

интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум  

на доставчиците на  

социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша,  

гр. София 

Смолян, Тематична среща с представители на 

училищни общежития "Възможности за канди-

датстване по Оперативна програма „ Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

г. и индикативната годишна работна програма за 

2016 г.  

26 януари - София, Публична дискусия на тема 

„Разрези на бедността - образованието и заетостта 

като фактори за кривата на доходите и щастието в 

България“ 

10 - 12 февруари - Правец, Трета национална среща 

на общинските експерти по образование, НСОРБ 

12 февруари - Краен срок за подаване на номинации 

"Проект на годината" 2015 на Фондация "Лале" 

http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-19
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http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-01-21
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://bit.ly/1ZrTvSu
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/523-2016-01-04-07-39-21
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен срок, 

временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатс-

тване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

 Проект „Красива България” 2016 на МТСП (18 януари 

2015 г.) 

 Конкурс „Най-добър млад предприемач на гр. Плов-

див“ за 2015 г. (22 януари 2016 г.) 

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за трансг-

ранично сътрудничество България-Македония (25 яну-

ари 2015 г.) 

 Kандидатури за партньорство с Културния център на 

СУ за периода март – юни 2016 година (31 януари 

2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

младежи и младежки работници (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонал и обучаеми в областта на ПОО (2 февруари 

2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

учители и друг училищен персонал (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонала в сферата на образованието на възрастни 

(2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни държави (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образо-

вание между Програмни и Партниращи държави (2 

февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 3, Проекти за „Структурен 

диалог – срещи между млади хора и отговорните за 

младежката политика” (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 2, Проекти за Стратегически 

партньорства за обмен на добри практики в областта 

на младежта (2 февруари 2016 г.) 

 Втора покана по програма за трансгранично сътруд-

ничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгранич-

но сътрудничество България-Турция 2014-2020 (16 

март 2016 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получи-

ли международна закрила“ (29 април 2016 г.) 

 Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 юни 

2016 г.) 
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