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ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

27 – 28 август 2015 г., Несебър 

 

„Практически насоки за установяване на болестни промени, провеждане на  

консултиране и изготвяне на индивидуален план при деца и лица с увреждания.  

Ролята на отделните членове на екипа“ 

Двудневната програма включва: 

 Възможности за обмен на опит и решаване на казуси 

с колеги-специалисти в неформална среда 

 Познаване и установяване на болестни промени при 

деца и лица с увреждане; 

 Провеждане на консултации; 

 Механизъм за изготвяне на индивидуален план; 

 Роли на отделените членове на екипа. 

 

Вижте още: 

Подробности за обучението 

Регистрационен формуляр 

Такси за участие: 

Редовна такса:   230 лв.* 200 лв.** 

Такса за членове:  190 лв.* 160 лв.** 

 

Цената включва: лекции, консултации, работни матери-

али, 2 нощувки в хотелски комплекс „Каменец“ на база all 

inclusive, зала с включено техническо оборудване, удосто-

верение за участие в обучението.  

 

* При настаняване в единична стая. 

** При настаняване в двойна или тройна стая. 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 19 АВГУСТ 2015 г. 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1665-2015-07-26-11-49-12
http://naso.bg/images/files/RegNesebar.pdf
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КАЛЕНДАР 
 

30 юли - Световен ден на приятелството 

31 юли - Ден на африканските жени  

Св. праведни Евдоким, имен ден: Евдоким, 

Евдоки, Дочо 

1 август - Ден на градинаря  

Св. 7 мчци братята Макавеи, Св. Соломония, 

имен ден: Макавей, Здравко, Здравка 

НАСО    

Nasoki.bg 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 240 общини кандидатстват за финансиране на 

социални дейности по ОП РЧР 

 УНИЦЕФ: България може да бъде давана за 

пример за успешния процес по извеждане на 

децата от институциите 

 България ще черпи опит от Швеция за справя-

не с демотивираните младежи 

 Програма „Инициативи за обществено здраве“ 

ще се подкрепя от дирекция "Добро управле-

ние" в МС 

 Промени в Наредбата за заплащане на правна-

та помощ помагат за разширяване достъпа до 

правосъдие 

 "Системни проекти" дават възможност за без-

възмездна финансова помощ 

 МС одобри новия Закон за обществените по-

ръчки 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Конференция "Нови възможности за трудова реализация 

на хора с увреждания" 

На 22 и 23 юли 2015 г. Национален алианс за социална отго-

ворност взе участие в двудневна конференция на тема "Нови 

възможности за трудова реализация на хора с увреждания" в 

гр. Карлово. Форумът се организира от Сдружение "Общинска 

агенция за устойчиво развитие" - Карлово и КСУ Сопот по 

едноименен проект, финансиран по Норвежкия финансов 

механизъм. Сред участниците имаше представители на об-

ластни и общински администрации от региона, доставчици на 

социални услуги и неправителствени организации.  

Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2454-240
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2454-240
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/2455-a
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2455-a
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2456-2015-07-24-06-26-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2456-2015-07-24-06-26-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2465-2015-07-25-05-37-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2465-2015-07-25-05-37-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2465-2015-07-25-05-37-13
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/2487-2015-07-25-08-09-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2469-2015-07-25-05-39-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2469-2015-07-25-05-39-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2468-2015-07-25-05-39-01
http://nasoki.bg/bg/8-novini/2468-2015-07-25-05-39-01
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1667-2015-07-26-17-37-49
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 Заместник-министър Зорница Русинова посети 

„Център за настаняване от семеен тип“ в с. 

Атия, община Созопол 

 ДАЗД започва анкетно проучване в ЦНСТ 

 404 000 лв. изплатени за бебета в Несебър за 

първата половина на годината 

 Представяне на Платформа за развитие на 

млади хора с увреден слух в София 

 Деца от социални услуги в Стара Загора спор-

туваха безплатно 

 Разкриват центрове за почасови социални ус-

луги в Шумен и Варна 

 Център за трудово посредничество предлага 

сдружение на хора със зрителни увреждания 

от Търговище 

 Момиче от Добрич спечели за България първа 

квота по спортна стрелба на Параолимпиадата 

 Временна приемна грижа на хора с увреждания 

по проект в Ловеч 

 "Водно конче" за хора с увреждания беше отк-

рито във Варна 

 Ден на отворените врати дневен център 

„Светове“ - София 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 За първи път от 6 години безработните младе-

жи са под 50 хиляди 

 Анализ: Сред приемна грижа повечето деца 

остават в семейна среда 

 2777 осиновявания за три години отчете АСП 

 3000 повече обаждания на Националната теле-

фонната линия за деца 116 111 

 Два пъти повече жени спрямо ЕС заемат воде-

щи позиции у нас 

 Правителството одобри проект на нов Закон 

за счетоводството 

 Над 3 млн.лв. повече за Национална програма 

„Оптимизация на училищната мрежа“ 

 Офис за насърчаване на бизнеса ще бъде от-

ворен във Варна 

 Община Кърджали и Eleven Startup Accelerator 

ще представят България в Европейските наг-

ради за насърчаване на предприемачеството 

КУЛТУРА 

 Промяна на единните разходни стандарти за 

държавните културни институти 

 Община Исперих ремонтира три читалища 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 МAX EUROPE освети моста на Гребната база в 

Пловдив 

 Банки обсъдиха социалната отговорност на 

кръгла маса 

 Стажанти на ЧЕЗ боядисаха оградата на дом за 

деца с умствена изостаналост „Дъга” в София 

 Стартира първата онлайн платформа за дари-

телство във Варна 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2457-2015-07-24-06-26-57
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http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/2457-2015-07-24-06-26-57
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 Проект на Постановление на Министерския съвет 

за изменение и допълнение на Правилника за при-

лагане на Закона за социалното подпомагане  

 Проект на План за действие за периода 2015-2016 

г. за изпълнение на Националната стратегия за 

намаляване на бедността и насърчаване на соци-

алното включване 2020  

 Проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроко-

вете, начина и реда за подаване и съхранение на 

данни от работодателите, осигурителите за осигу-

рените при тях лица, както и от самоосигуряващи-

те се лица  

 Изменение на Приложение 1, Иновационна страте-

гия за интелигентна специализация на Република 

България 2014-2020 г.  

 Проект на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за регионалното развитие 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Петър Данчев, заместник-кмет на Криводол, който 

на 28 юли празнува своя рожден ден. 

Цветелин Цоков, кмет на общ. Луковит, който на 29 

юли празнува своя рожден ден. 

Зорница Радева, сътрудник „Проекти“ на НАСО, коя-

то на 2 август празнува своя рожден ден. 

ИНТЕРВЮ 

 Д-р Хасан Адемов: Без ревизия на здравната 

реформа провалът й е съвсем близо 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ НАСО/ЕАSPD 

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 

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. 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1752
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1752
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1752
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1753
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1753
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Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

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 кандидатстване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 

кандидатстване) 

Националният конкурс Th13teen Arts търси бизнес идеи в об-

ластта 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.) 

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 производствения капа-

цитет на МСП” (08.09 и 08.11.2015 г.) 

ОП "РЧР" - BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място" (14 сеп-

тември 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.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

27 юли – София, Заключителна конференция по проект 

„Защитена заетост-опит, иновации и възможности“ на Агенция 

за хората с увреждания 

Драгоман, Мобилна приемна - информационна среща за 

отворени процедури по оперативните програми 

Струмяни, Информационна среща по процедурите 

„Активни“ и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

Сандански, Информационна среща по процедурите 

„Активни“ и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

28 юли – София, Информационен ден по първата процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16R-

FOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оператив-

на програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. /ОПРР/ 

Петрич, Информационна среща по процедурите 

„Активни“ и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

Кресна, Информационна среща по процедурите 

„Активни“ и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

29 юли - Дулово, Информационна среща по процедурите 

„Активни“ и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

Годеч, Информационна среща по процедурите „Активни“ 

и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

Симитли, Информационна среща по процедурите 

„Активни“ и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

30 юли - Смолян, Информационна среща по ОПНОИР 

31 юли - Долна баня, Информационна среща "Възможности за 

финансиране в новия Програмен период" 

Благоевград, Информационна среща по процедурите 

„Активни“ и „Ново работно място“ по ОП РЧР 

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

социалното изключване, достоен живот за всички, младеж, 

гражданско участие, хармонично развитие", по проект LADDER 

ПРЕДСТОЯЩО 
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