
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

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. 
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3 август - Световен ден на динята 

5 август - Международен ден на бирата 

6 август - Преображение Господне 

Празник на град Пирдоп 

Световен ден на борба за забрана на ядре-

ното оръжие и Ден на Хирошима 

Международен ден “Лекарите в света за 

мир” 

Ден на милосърдието  

7 август - Имен ден: Валери, Валерия 

8 август - Имен ден: Емил, Емилия, Емо 

НОВИНИ ОТ НАСО 
НАСО    

Nasoki.bg 
Заседание на Националния съвет по въпросите на со-

циалното включване 

На 27 юли 2015 г. в Министерството на труда и социалната 

политика се проведе първото за годината заседание на 

Националния съвет по въпросите на социалното включва-

не. Национален алианс за социална отговорност участва в 

качеството си на редовен член. Срещата беше открита от г

-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социал-

ната политика, който представи дневния ред на заседание-

то - разглеждане на План за действие за периода 2015-

2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за нама-

ляване на бедността и насърчаване на социалното включ-

ване 2020. Планът за действие за следващите две години 

включва няколко приоритетни оси.                   Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Парламентът гласува промените в Кодекса за 

социално осигуряване на второ четене 

 Нови политики за хората с увреждания ще са 

готови до есента 

 Мая Манолова е новият омбудсман 

 МС прие проект на Оперативна програма 

„Инициатива за малки и средни предприя-

тия“ 

 Правителството одобри проект за изменение 

и допълнение на Закона за социално подпо-

магане 

 Кабинетът се запозна с Доклада за изпълне-

ние на Стратегията за децентрализация през 

2014 г. 

 Одобрени са българските кандидатури за 

членове на Европейския икономически и со-

циален комитет 

 Одобрени са резултатите от участието на 

българската делегация в 104-та сесия на 

Международната конференция на труда 
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 МРРБ ще подпише Меморандум за изпълне-

ние на програмата "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния 

- България" 

 България ще си сътрудничи с ЕИБ и МБВР в 

управлението на Европейските фондове 

през новия програмен период 

 МС одобри проекта на Закон за управление 

на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

 Публично се отварят офертите по откритата 

процедура за закупуване на храни за най-

нуждаещите се 

 АСП въвежда нови изисквания към социал-

ните доклади до съдилищата 

 21 % от Националния план за действие по 

заетостта са предназначени за професио-

нална квалификация на хората с уврежда-

ния 

 Приет е План за подготовка на българското 

председателство на Съвета на Европейския 

съюз през 2018 г. 

 МЗ предприема мерки за оптимизиране на 

разходите за персонал 

 Близо 2,5 милиона българи са бедни 

 Българите с два милиона по-малко през 

2060 

 България остава сред основните източници 

на трафик на хора в ЕС 

 11 деца са загинали, а 479 са ранени в пътни 

инциденти за първите 6 месеца на годината 

 Издръжката на новородено в първата му 

година излиза около 7000 лева 

 Положителна тенденция за намаляване на 

младежката безработица 

 Близо 8 300 лица са намерили работа чрез 

трудовите борси на АЗ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Подадени са над 16 000 молби за помощ за 

първокласници 

 Крадци повредиха „Водното конче" за дос-

тъп на хора с увреждания в морето 

 Експерти посредничат между работодатели и 

хора без работа в Русе 

 Център за интегрирани услуги за деца и се-

мейства бе открит в столичния квартал 

„Филиповци“ 

 Сдружение "Алтернатива 55" подкрепи обу-

чението на над 40 деца с ментални проблеми 

по българско-швейцарски проект 

 Проект „По-бързо приготвена храна в Дома-

шен социален патронаж в община Мездра" 

 Община Разград учредява награда за принос 

към социалните услуги 

 50 години чества Домът за възрастни хора с 

умствена изостаналост в с. Камен бряг 

 150 деца от Асеновград се учат на творчест-

во и спорт в лятна академия "Пъстро лято" 

 Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък 

набира средства за оборудване на Стая за 

сензорна терапия и мултисензорна стимула-

ция 

 34 деца и младежи са настанени в три соци-

ални центъра в Плевен 

 Две световни титли за Варна от игрите на 

“Спешъл Олимпикс” 

 В община Белово очакват одобрение на про-

ект, насочен към хора с увреждания и самот-

но живеещи възрастни 

 Обучението на младежи с увреждания обсъ-

диха в Русенски университет 

 Инициативата на Съвета на децата към ДАЗД 

„Безопасно и здравословно лято” се прове-

де в гр. Разград 
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ИНТЕРВЮ 

 Ева Жечевa: Децата ни стават все по-самотни 

и имат нужда от обич и внимание 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 10 почетни граждани ще има Варна 

 Творец създава специални инструменти за 

децата с увреждания 

 Морската градина на Варна става царство на 

занаятите 

 5 милиона лева се осигуряват за държавните 

културни институти 

 Националният дарителски фонд „13 века 

България” с нов директор 

 Над 200 деца от различни националности се 

включиха в Градския празник на културите 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Инструкция за провеждане на обуче-

ние за защита при бедствия и за оказване на 

първа долекарска помощ в системата на народ-

ната просвета 

 Проект на ПМС за одобряване на допълнителни 

трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. 

за финансово осигуряване на дейности по Наци-

онална програма „На училище без отсъствия”, 

одобрена с РМС № 299 от 2015 г. 

 Проект на Постановление на Министерския съ-

вет за одобряване на допълнителни разходи/ 

трансфери за 2015 г. за изплащане на минимал-

ни диференцирани размери на паричните средс-

тва за физическо възпитание и спорт 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Иван Грънчаров, кмет на Луковит, който на 3 август 

празнува своя рожден ден. 

 

Георги Иванов, кмет на Хасково, който на 3 август 

празнува своя рожден ден. 

 

Петър Паунов, кмет на Кюстендил, който на 6 август 

празнува своя рожден ден. 

 

Десислава Славова, психолог в Общностен център за 

деца и семейства-Варна, която на 7 август празнува 

своя рожден ден. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

ПРЕДСТОЯЩО 

4-7 август - Добрич, ОИЦ-Добрич с мобилен щанд на 

Добричкия панаир 

4 август - Пирдоп, ОИЦ-София с изнесена мобилна 

приемна в Пирдоп 

София, Представяне на Индекс за устойчивост 

на неправителствените организации 2014 

София, Публично отваряне на офертите по 

откритата процедура за закупуване на храни за 

най-нуждаещите се 

6 август - Антон, ОИЦ – София с изнесена мобилна 

приемна  

Смолян, Информационна среща с ОИЦ – Смо-

лян за ИСУН 2020 

7 август - Костенец, ОИЦ – София с мобилна прием-

на  

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

ността и социалното изключване, достоен живот за всич-

ки, младеж, гражданско участие, хармонично развитие", по 

проект LADDER НСОРБ 
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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. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

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) 

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.) 

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.)  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Административен офис:  

 

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 

115, тел./факс: 052 646 016 

office@naso.bg 

Национален информационен и 

аналитичен център:  

 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 

4; 0882 122 670; nasoki@naso.bg 

Национален програмен и  

обучителен център:  

 

Варна 9005, жк. „Чайка“, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 099; project@naso.bg 

Национален център за социални 

услуги и развитие: 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4; 

0882 122 666; sofia@naso.bg 

Варна 9005, ж.к. Чайка, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 466; varna@naso.bg 

   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

    НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
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