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НАСО    

Nasoki.bg 

КАЛЕНДАР 

12 август - Международен ден на младежта 

13 август - Международен ден на левичарите 

15 август - Успение Богородично, именници: Мария, 

Мариана, Мариела, Мариета, Марио, Марияна, Прес-

лава 

Ден на Варна  

Празник на градовете Несебър, Стражица, Их-

тиман, Шипка, историческото селище Арбана-

си, селата Добри Дял и Виноградец 

Ден на медиците, загинали при изпълнение на 

служебния си дълг 

Ден на спасението  

16 август - Международен ден за защита на озоновия 

слой 
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НОВИНИ НА НАСО 

НАСО се включва в консултации по програма на ЕС за 

градското развитие 

Във връзка с работата на Национален алианс за социална 

отговорност за проактивност по отношение на европейските 

политики и механизма на Европейския семестър, бе старти-

рана кампания за участие в консултациите по отношение 

включването на градовете в Стратегия "Европа 2020" и бъ-

дещата програма на ЕС за градовете и градското развитие. 

НАСО разпространи по електронен път до своите членове 

специален въпросник, чийто отговори се събират до 30 ав-

густ 2014 г. Резултатите от допитването с фокус върху соци-

алната област ще бъдат резюмирани и подадени от името 

на НАСО.                                                               Вижте повече 

Обсъждане на Концепция за промени по чл. 30 от КО-

ОНПХУ 

В рамките на членството си в Националния съвет за интег-

рация на хората с увреждания (НСИХУ) при Министерски 

съвет, Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

участва в разглеждането на проект на Концепция за проме-

ни във връзка с прилагането на чл. 30 Участие в културния 

живот, почивка, свободно време и спорт от Конвенцията за 

правата на хората с увреждания на ООН. През последните 

две седмици по електронен път бяха събрани бележки и 

предложения от членове на НАСО. Обединеното становище 

на НАСО бе подадено на Министерство на труда и социал-

ната политика.                                                      Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1uu80XW
http://bit.ly/1ovSrtf
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

ЕК подписа Споразумението за партньорство с България 

На 7 август 2014 г. Европейската комисия сключи Споразуме-

нието за партньорство с Република България във връзка с 

прилагането на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове през програмен период 2014 - 2020 г. Споразумение-

то за партньорство е националният стратегически документ, 

очертаващ рамката за управление на средствата от Евро-

пейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в Бъл-

гария през програмния период 2014-2020 г. Това е докумен-

тът, в който се определя стратегията на страната ни и нейни-

те приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на 

ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в 

областта на рибарството.                                       Вижте повече 

Вицепремиерът Илияна Цанова представи основните па-

раметри на Споразумението за партньорство 

Одобряването на Споразумението за партньорство за перио-

да 2014-2020 г. е силен сигнал за ангажимента на Европа към 

България. Този документ връща реформите в дневният ред 

на България“, заяви на пресконференция в Министерския 

съвет заместник министър-председателят по управлението 

на европейските средства Илияна Цанова. „Това Споразуме-

ние, заедно с директните плащания, ще осигури близо 16 ми-

лиарда евро в подкрепа на българската икономика - това са 

парите за градовете и селата, за земеделците, за предприе-

мачите, за младежите, за безработните, за образованието, за 

природата. То е ясен план за инвестиции и реформи, които 

ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишава-

не качеството на живот на българските граждани.  

Вижте повече 

Проф. Йордан Христосков поема социалния ресор в слу-

жебния кабинет 

Съставът на новото служебно правителство бе обявен на 

страницата на президентството минути преди началото на 

официалната церемония на "Дондуков" 2 на 5 август 2014 г. 

Вицепремиер по социална политика и социален министър е 

бившият шеф на Националния осигурителен институт проф. 

Йордан Христосков. Проф. Йордан Атанасов Христосков 

работи в секция „Макроикономика” на Института за икономи-

чески изследвания към Българската академия на науките. 

Професор е в Пловдивския университет „Паисий Хилендарс-

ки”, където преподава социална политика и социално осигу-

ряване.                                                                   Вижте повече 

Церемония по предаването на министерския пост в 

МТСП 

На 6 август 2014 г. в сградата на Министерство на труда и 

социалната политика се състоя официална церемония по 

предаване на министерския пост. В рамките на церемонията 

д-р Хасан Адемов и проф. Йордан Хрискостов направиха 

изявления. Д-р Адемов благодари на екипа на МТСП и на 

всички, положили усилия социалната политика в България 

да изглежда по по-приемлив начин. Той посочи, че провеж-

даните през изминалата година мерки са имали по-скоро 

стабилизиращ характер, защото в условията на политическо 

противопоставяне и криза в институциите е било трудно да 

се реализират други мерки.                                  Вижте повече 

Започна изплащането на еднократните помощи на пър-

вите пострадали от наводненията лица 

„Започва изплащането на еднократните помощи на първите 

пострадали от наводненията лица“, съобщи вицепремиерът 

и министър на труда и социалната политика Йордан Хрис-

тосков, който бе в района на общините Мизия и Бяла Слати-

на на 7 август 2014 г. Заедно с министъра на вътрешните 

работи Йордан Бакалов и директора на Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ главен ко-

мисар Николай Николов, вицепремиерът се срещна с около 

50-те човека от най – засегнатите къщи, настанени в детска-

та градина в Мизия. На място представителите на изпълни-

телната власт посетиха и разкритата общинска кухня за оси-

гуряване на храна.                                                 Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/848-2014-08-08-12-43-40
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/849-2014-08-08-13-09-15
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/840-2014-08-05-12-46-42
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/843-2014-08-08-12-13-59
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/844-2014-08-08-12-32-54
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Актуализирана е Националната карта на резидентните 

услуги за деца и младежи с увреждания 

Актуализирана е Националната карта на резидентните услуги 

за деца и младежи с увреждания, съобщават от ДАЗД. Про-

мените са извършени от Националното звено по деинституци-

онализация, което функционира към проект «Детство за всич-

ки» и са приети от Междуведомствената работна група за 

управление и координация на процеса на деинституционали-

зация на деца. Те предвиждат трансформирането на 16 За-

щитени жилища в 15 общини, към които няма насочени потре-

бители или техният брой е недостатъчен, в други подходящи 

резидентни услуги, съобразени с потребностите на местната 

общност - Преходни жилища или Центрове за настаняване от 

семеен тип.                                                              Вижте повече 

Ана Ананиева е новият заместник-изпълнителен дирек-

тор на АСП 

Ана Ананиева е назначена за заместник-изпълнителен дирек-

тор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) от 4 август 

2014 г.  От август 2013 г. досега тя бе заместник-председател 

на Държавната агенция за закрила на детето. Г-жа Ананиева 

е магистър по право, в кариерата си е била адвокат, юрискон-

султ в Държавната комисия по хазарта, правен експерт в ка-

бинета на министър-председателя (2006-2009), главен екс-

перт към парламентарната комисия за борба с корупцията 

(2012-2013). 

Очаква се 1150 да получат еднократна помощ за наводне-

нията в Мизия 

Първите 522 пострадали от наводненията лица и семейства 

от Мизия, Крушовица, Бяла Слатина и Борован получиха ед-

нократна помощ в размер до 325 лева на 8 август. Останали-

те одобрени ще получат помощ във вторник, 12 август 2014 г. 

Очаква се около 1150 нуждаещи се лица и семейства от на-

воднените селища в област Враца да имат нужда от този вид 

подкрепа, до момента са приети над 700 молби. От днес ще 

се приемат молби за еднократна помощ и от граждани, чиято 

адресна регистрация не е на територията на община Мизия, 

но са с щети от бедствието там.                          Вижте повече 

Близо 3 000 души в готовност да помагат в наводнените 

региони 

Близо 3 000 души имат готовност да се включат в преодоля-

ването на щетите от наводненията в най-засегнатите регио-

ни на страната. Към момента Агенция по заетостта е прена-

сочила общо 596 наети по програма „От социални помощи 

към осигуряване на заетост” към пострадалите от бедствие-

то места. Към тях се включват и допълнително още 149 ду-

ши, наети в програмите „Сигурност” и „Регионални програ-

ми”.                                                                          Вижте повече 

Започна кампания за безплатно изследване за ХИВ и 

СПИН 

За единадесета поредна година Програма „Превенция и кон-

трол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването 

организира национална лятна кампания за безплатно, доб-

роволно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и 

СПИН главно с мобилни медицински кабинети. Инициатива-

та ще протече от 4 август до 20 септември във всички 28 

области на страната. Над 30 000 души са се изследвали до-

сега в подобни летни компании, сочат данни на Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Инициативите за тест-

ване за ХИВ по оживени места в цялата страна целят да 

фокусират общественото внимание към отговорното сексу-

ално поведение.                                                    Вижте повече 

Два златни медала за параолимпийците ни 

Два златни медала спечели България на Световните пър-

венства по лека атлетика и тенис на маса за младежи с фи-

зически увреждания, съобщи БТВ. Състезанията се провеж-

дат във Великобритания и ще завършат на 8 август. Христи-

ян Стоянов стана шампион в дисциплината 1500 м, а Камен 

Минков финишира пети в бягането на 400 м. Денислав Ко-

джабашев също спечели златен медал в клас 10 на турнира 

по тенис на маса.                                                   Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/845-2014-08-08-12-35-33
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/847-1150
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/850-3-000
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/853-2014-08-08-13-42-59
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/864-2014-08-08-14-50-58
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Георги Титюков: Пловдив е сред най-социалните общини 

в България 

Кметът на район „Централен“ и доскорошен заместник –кмет 

на Пловдив по спорт, младежки дейности и социална политика 

Георги Титюков се срещна днес с управителите и директорите 

на социални услуги към общината. Той им благодари за доб-

рата съвместна работа и отчете постигнатите резултати за 

изминалите почти три години. Равносметката за този период 

от време показва, че в Община Пловдив са привлечени евро-

пейски средства в размер на 14 619 000 лева по социални про-

екти.                                                                           Вижте повече 

 

Кампания „Да помогнем на Мизия“ 

От 4 август екипът на Сдружение „УСМИВКА“ стартира кампа-

ния за набиране на дрехи, обувки пакетирани хранителни про-

дукти, лекарства, минерална вода и парични средства, за да 

помогне на нашите сънародници пострадали от наводнението 

в Мизия. Акцията по събиране на средствата и продуктите ще 

продължи до 15.08.2014 г. включително. „След поредния апо-

калипсис в Мизия не можем да стоим безучастни към постра-

далите и бихме желали да отправим отново ръка за помощ 

заедно с Вас уважаеми, наши съграждани от Бургас,“ посочват 

мотивите за организиране на компанията от „УСМИВКА“.  

Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Служебният кабинет залага на икономически и социални 

мерки 

Служебното правителство обяви своите приоритети и задачи. 

Те са - провеждане на избори, икономически и социални мер-

ки, сигурност, управление на евросредствата. Най-важните 

стъпки, които кабинетът на проф. Георги Близнашки ще пред-

приеме, бяха публикувани на сайта на Министерски съвет. 

"Служебното правителство ще осъществи прехода към 43-о 

Народно събрание в труден за нацията момент. Като първа 

стъпка за преодоляване на тежката ситуация е необходимо 

връщането на доверието в институциите, чиято легитимност 

се крепи на прозрачност и морал. Основни принципи ще бъ-

дат утвърждаването на върховенството на закона и взаимо-

действието с гражданското общество", пише в документа.  

Вижте повече 

70% от хората в програмите за заетост се връщат на бор-

сата 

Около 70% от хората, които са приключили работа по програ-

ми и мерки за заетост, финансирани от националния бюджет 

и от еврофондовете през юни, са се върнали обратно в бюра-

та по труда. Това показва справка на Агенцията по заетостта, 

изготвена за "Сега". През юни по програми за заетост, насър-

чителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта и по 

схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" са приключили 

договорите на около 1000 души. 700 от тях са се регистрира-

ли отново в бюрата по труда. Няма данни дали останалите 

300 души са си намерили по-трайна работа или просто не са 

се записали веднага в бюрата по труда.               Вижте повече 

НСИ отчете ръст на заетостта и заплатите 

По предварителни данни на Националния статистически инс-

титут наетите лица по трудово и служебно правоотношение 

към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% 

спрямо края на март 2014 г., като достигат 2.30 милиона. 

Спрямо края на първото тримесечие на 2014 г. най-голямо 

увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите 

дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторан-

тьорство” - с 56.5%, „Култура, спорт и развлечения” - с 

19.3%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7.4%. Най

-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение е регистрирано в дейност „Образование”- с 

2.4%.                                                                       Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/852-2014-08-08-13-41-41
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/842-2014-08-08-11-55-19
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/855-2014-08-08-14-13-41
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/856-70
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/867-2014-08-08-15-15-47
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Схема за интеграция на имигранти на Европейския интег-

рационен фонд 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

за интеграция на имигранти представи на 4 август 2014 г. 

екипът на отдел „Европейски интеграционен фонд“ в Агенция 

по заетостта (АЗ). Информационният ден се проведе в Ми-

нистерство на труда и социалната политика. На събитието 

присъстваха представители на медии, общински организа-

ции, специалисти в неправителствения сектор, както и на 

социалните партньори. Проекти за кандидатстване могат да 

бъдат представени от държавни ведомства и организации, 

международни и неправителствени организации, академични 

институции, медии, изследователски организации, както и 

други структури на гражданското общество и надлежно уста-

новени юридически лица с компетенции в сферата на интег-

рацията.                                                                  Вижте повече 

ФИЦЕ-България стартира изпълнението на Проект “Нови 

знания за подкрепа” 

Екипът на СПСПД ФИЦЕ-България стартира изпълнението 

на Проект “Нови знания за подкрепа”, който се осъществява 

с финансовата подкрепа на Европейския бежански фонд 

чрез договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕБФ 01–

6852/ 28.05.2014 с Държавна агенция за бежанците в качест-

вото си на Отговорен орган за изпълнението му. Проектът е 

своеобразно продължение на дейностите и мерките в пред-

ходните проекти на ФИЦЕ-България, относно подпомагане 

на процеса на интеграция на бежанци и работа с уязвими 

групи, осъществени също с финансовата подкрепа на ЕБФ.  

Вижте повече 

Обновяват социални заведения в Берковица 

С 257 000 лева ще бъдат ремонтирани два дома за възраст-

ни в община Берковица. Финансирането осигурява Държавен 

фонд “Земеделие” чрез местните инициативни групи 

“Берковица-Годеч” и “Западна Стара планина, Копрен - Ми-

джур”. По-голямата част от средствата са за подобряване 

качеството на услугите в отделението за лежащо болни на 

Дом за стари хора в Берковица. С почти 150 хиляди лева ще 

бъде доставено медицинско и оборудване за пералното поме-

щение. Ще бъде купен и специализиран автомобил. Със 107 

хиляди лева ще бъде санирана сградата на дома за възраст-

ни хора с деменция в Бистрилица.                         Вижте повече 

Дупница обяви свободни позиции за работа по проект 

Липсват кандидати за няколко позиции по проект на Община 

Дупница "Интегрирани социални политики за предоставяне на 

алтернативни услуги, целящи социално включване в община 

Дупница", който е изцяло финансиран от Световната банка. 

Свободните позиции са за психолог, социален работник, лого-

пед, специален педагог и медиатор, а сроковете на консултан-

тските договори са за 12 месеца. Задължително условие е 

кандидатите да имат по 2 години стаж по специалността, като 

специалистите може да са работещи в момента, но да не са 

към държавни и общински структури.                    Вижте повече 

Плавна интеграция на децата от ЦНСТ в Габрово 

Започва постепенен процес на интеграция на децата и младе-

жите с увреждания от двете новоразкрити социални услуги - 

Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в гр. Габрово. 

До този момент те са живели в изолирана среда, далеч от 

големи населени места и целта на персонала на двата ЦНСТ 

и Община Габрово е да се стимулира техния активен социа-

лен живот, а не да растат между четири стени. Осигурен им е 

достъп до социални услуги в общността. По-големите деца 

наесен ще посещават ПУ „Николай Палаузов”, а по-малките 

посещават групи в ЦДГ „Младост” и ОДЗ „Първи юни”.  

Вижте повече 

Община Павликени подписа договор по програма „Деца в 

риск“ на стойност 222 000 евро 

Проектът е на стойност 221 525 евро и цели подобряване на 

благосъстоянието на 264 деца в риск от социално изключва-

не. Партньор на Общината е сдружение „Център за стратегии 

по проблеми на малцинствата“ от Варна. Договорите бяха 

връчени от министъра в оставка проф. Анелия Клисарова, 

която в приветственото си слово подчерта, че Програмата е 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/851-2014-08-08-13-22-47
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/854-2014-08-08-13-50-04
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/857-2014-08-08-14-24-51
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/858-2014-08-08-14-25-29
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/859-2014-08-08-14-26-12
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част от стратегията за намаляване броя на отпадащите от 

учебния процес деца. Основната цел е по-добрата подготов-

ка за училище за деца в уязвимо положение, създаване на 

по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 годи-

ни, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи 

различен от българския език.                              Вижте повече 

Родители на деца с увреждания създадоха организация 

в Търговище 

Родители на деца със специални потребности от Търговище 

учредиха свое сдружение, информираха от Куба на несто-

панските организации в града. Новата гражданска структура 

се казва „Заедно за децата на Търговище”, а за председател 

беше избрана Светла Янчева, родител на дете със Синдром 

на Даун. Целите на сдружението са да работи за подобрява-

не качеството на живот на децата и младите хора с различ-

ни увреждания, да улеснява достъпа им до специализирани 

здравни и социални услуги, за преодоляване на риска от 

изолация и самоизолация, образователно развитие на деца-

та и подкрепа на родителите на деца с различни специфич-

ни потребности за полагане на най-добри грижи при отглеж-

дането им.                                                              Вижте повече 

Модерна спортна площадка и съоръжение за деца с ув-

реждания правят в Карнобат 

Детска площадка с уреди, подходяща за деца с увреждания, 

ще бъде изградена в СОУ „Христо Ботев” в Карнобат. Учили-

ще „Св. св. Кирил и Методий” в града пък ще се сдобие с 

чисто нова спортна площадка. За целта Община Карнобат е 

пуснала обществена поръчка, с която търси фирма изпълни-

тел на проектите. Изграждането на площадките в двете учи-

лища ще струва близо 112 хил. лв. без ДДС. Изпълнителят 

трябва да достави и монтира в СОУ „Христо Ботев” комбини-

рано детско съоръжение, достъпно за деца с ограничени 

двигателни функции, за катерене, пързаляне, логически иг-

ри, рисуване, приобщаване на деца с двигателни уврежда-

ния, пързаляне, пазене на равновесие, провиране и пълзе-

не.                                                                           Вижте повече 

Вижън Арт участва в Международния панаир на занаяти-

те и изкуствата 

От 1 до 21 август във Варна се провежда Международен 

панаир на занаятите и изкуствата. Това е най-голямото арт 

изложение в България и през тази година се провежда за 18-

ти път. Творческа къща "Вижън Арт", част от структурата на 

Агенция за социално развитие "Вижън", традиционно участ-

ва на Панаира и тази година като представя арт изделия на 

своите школи. Още преди откриването участниците от Твор-

ческа къща „Вижън” с много радост подредиха изработените 

от тях произведения на щанда на панаира. Изложени са кар-

тини и икони, изработени в студиото по „Изобразително из-

куство и иконопис”.                                                Вижте повече 

 

"Джойденс" ще танцуват и помагат в социалните домове 

в Сливен 

Договор с формация „ Радост джой денс” за творческа рабо-

та в общински социални заведения – Дома за стари хора, 

Дома в Качулка и Кермен ще сключи Община Сливен. 

„Имаме група с по-големи деца в СК ”Тангра” и искаме да се 

изявим. Децата обожават сцената. Нашата цел е да може да 

помогнем на всеки, който желае да танцува – да има шанс 

да бъде по-добър и да учим децата не само да танцуват, но 

и как да живеят и тренират, за да бъдат по-здрави. Нашата 

мисия е да покажем, че танците могат да помагат, да леку-

ват и да ви пазят здрави.                                      Вижте повече  

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/862-222-000
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/861-2014-08-08-14-37-09
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/866-2014-08-08-14-54-08
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/841-2014-08-08-08-13-25
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/860-2014-08-08-14-27-21
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Умни обувки за незрящи излизат на пазара 

Оборудвани с Bluetooth обувки, проектирани от индийската 

стартираща компания Ducere Technologies, могат да се свър-

зват към смартфон, да получават упътвания от Google Maps 

и да навигират собственика си към целта чрез вибрации в 

лявата или дясната обувка при завой в съответната посока. 

Идеята зад разработката е да се помогне на хората със зри-

телни нарушения. Компанията отбелязва, че съществуващи-

те в момента устройства използват основно звукова сигнали-

зация, докато създадените от нея обувки генерират деликат-

ни вибрации, намалявайки разсейващите звуци. Обувките 

могат да бъдат допълнение към белия бастун, който помага 

на слепите да откриват препятствия, но не може да бъде по-

лезен за навигация.                                                Вижте повече 

Мари Дюбоа: Качеството гарантира спазването 

на правата и желанията на потребителите 

Мари Дюбоа е координатор по EQUASS към Европейска 

платформа за рехабилитация. Тя представи системата 

EQUASS пред участниците в Деветия национален форум. 

След своята презентация тя отговори и на няколко допъл-

ни въпроса специално за НАСОКИ. EQUASS в превод озна-

чава Европейско качество в социалните услуги и е инициа-

тива на Европейската платформа за рехабилитация 

(EPR). EQUASS се стреми да усъвършенства сектора на 

персоналните услуги като ангажира доставчиците на ус-

луги в качество, непрекъснато надграждане и като гаран-

тира качество на услугите, предоставяни на потребите-

лите в цяла Европа. 

ИНТЕРВЮ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАТЕН СТАЖ 

Британско посолство предлага платен стаж за хора с увреж-

дания или в неравностойно положение.  

Какво включва стажът? 

Стажантът ще има възможност да се присъедини към всеки 

от екипите на Посолството за период от две седмици и да 

научи по-добре как работи Посолството. По взаимна догово-

реност стажът може да се удължи до 6 месеца, през които 

стажантът ще работи в избран екип по конкретен проект. 

Предоставя се заплащане в размер на 340 лв. (бруто) месеч-

но и 50 лв. за транспорт. Допълнително Посолството осигу-

рява безплатен курс по английски език и други възможности 

за обучение и развитие.  

Ключови компетенции 

 Кандидатът трябва да владее писмено и говоримо анг-

лийски език  

  Умения за работа с Microsoft Office Suite 

 Умения за работа в екип 

Работно време 

 Гъвкаво, съобразено с възможностите на стажанта. 

Как да кандидатствате? 

Изпратете мейл с автобиография (на английски език) на roza-

lina.ayrakova@fco.gov.uk до 15 август 2014 г.  

http://nasoki.bg/index.php/tehnologii/12-tehnologii/863-2014-08-08-14-50-17
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/868-2014-08-08-15-30-09
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/868-2014-08-08-15-30-09
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

11 септември - Перник, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

16 септември - Хасково, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

17 септември - Кърджали, Регионален форум на доставчи-

ците на социални услуги 

18 септември - Смолян, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

Регионалните форуми се организират от Национален али-

анс за социална отговорност със съдействието на общинс-

ката администрация в съответния град. НАСО традицион-

но ще представи възможностите за партньорство между 

националните, местните власти и неправителствения сек-

тор, както и механизмите за партньорство на международ-

но ниво чрез Европейска асоциация на доставчиците на со-

циални услуги, чийто представител за България е НАСО. 

 

1 октомври - София, Национална среща "Европейски се-

местър" 

В срещата ще участват национално представителни орга-

низации, неправителствени организации, доставчици на 

услуги, хора с увреждания, представителни на местните и 

регионалните власти, доставчици на услуги и експерти от 

социалния сектор, както и работодатели от обичайния па-

зар на труда. Срещата е своеобразно продължение и след-

ваща стъпка в изпълнение на стратегията за включване на 

неправителствения сектор в механизма на Европейския 

семестър. Европейска асоциация на доставчиците на услуги 

за хора с увреждания и Национален алианс за социална отго-

ворност вече проведоха обучение по темата в началото на 

месец юни 2014 г. във Варна.  

ПРЕДСТОЯЩО 

1 – 21 август – Варна, Международен панаир на занаятите и 

изкуствата 

7 – 21 август – Разлог, Лятна академия за изкуства „Огънят 

на Орфей“ 

11 август – Чирпан, Специализирана трудова борса на Аген-

ция по заетостта, насочена към ромската общност 

12 август – Варна, Творческа траш-арт работилница за изра-

ботване на различни декорации от отпадъци, Сдружение 

"CRE8" 

13 август – Видин, Специализирана трудова борса за младе-

жи на Агенция по заетостта 

19 август – София, Работна среща по Програма за трансгра-

нично сътрудничество по ИПП България-Сърбия 

20 август – Лом, Обща трудова борса, Агенция по заетостта 

28 август – Раковски, Обща трудова борса, Агенция по зае-

тостта 

НАСО и NASOKI попълват календара на 

предстоящите събития за есенния и зимния 

период. Ако желаете Вашето събитие да бъ-

де включено и анонсирано в Календара, из-

пратете електронно съобщение с подроб-

ности за събитието на nasoki@naso.bg.  

http://naso.bg/index.php/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/180-11-09-2014.html
http://naso.bg/index.php/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/180-11-09-2014.html
http://bit.ly/1pHasZK
http://bit.ly/1pHasZK
http://bit.ly/1B2aj9i
http://bit.ly/1B2aj9i
http://bit.ly/1kQgFUG
http://bit.ly/1kQgFUG
http://bit.ly/1u9fwHE
http://bit.ly/1u9fwHE
http://www.zanaiati.com/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.zanaiati.com/index.php/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.akademia-orfei.com/
http://www.akademia-orfei.com/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
https://www.facebook.com/events/1451016668492598/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/1451016668492598/?ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/1451016668492598/?ref_newsfeed_story_type=regular
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://bit.ly/1sGVq8l
http://bit.ly/1sGVq8l
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/trudovi-borsi-prez-mesec-avgust-1032/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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) 

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) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

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

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА (26 август 

2014 г.) 

Journalists and Writers Foundation, Проекти за развитие на 

мира (30 септември 2014 г.) 

START – Danube Region Project Fund осигурява финансиране 

на проекти за Дунавския регион (17 септември 2014 г.) 

Програма „Късометражно кино” (09 септември 2014 г.) 

Проект „Техностарт – насърчаване на иновационната актив-

ност на младите хора в България“ (15 септември 2014 г.) 

Фонд "София Да" - „Бъдеще предварително“ (23 септември 

2014 г.) 

Награда на Европейския съюз за културно наследство за 

2015 г./ Награди „Europa Nostra“ (15 октомври 2014 г.) 

Фондация за мир Сасакава (31 октомври 2014 г.) 

Фондация „Гейтс“, Конкурс за есе "The Next Horizons" (15 сеп-

тември 2014 г.) 

Конкурсна процедура за проектни предложения на Столична 

община – сесия м. септември 2014 г. (04 септември 2014 г.) 

Процедура за набиране на проектни предложения по Нацио-

нална програма за младежта /2011 -2015/ (8 септември 2014 

г.) 

Дарителска програма за опазване на природното и културно 

наследство „Мото-Пфое“ (27 октомври 2014 г.) 

„Еразъм+“: Изграждане на капацитет в сферата на младежта 

(2 септември 2014 г.) 

„Еразъм+“: Подкрепа на реформи в Европейското пространс-

тво за висше образование (30 септември 2014 г.) 

„Еразъм+“: Европейска политика за експериментиране (2 ок-

томври 2014 г.) 

Окончателно Споразумение за партньорство между Европейс-

ката комисия и България 

Приложения към Споразумението за партньорство между ЕК и 

България 

Разпределение на средствата от ЕСИФ по тематични цели и 

програми 

Информация за напредъка по изпълнението на оперативните 

програми за периода 2007-2013 г. и статус на подготовката на 

стратегическите документи за периода 2014-2020 г. 

Проект на Решение на Министерския съвет за прилагане на 

принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на 

услуги за бизнеса 

Административна реформа, развитие на администрацията, 

намаляване на административната тежест и подобряване на 

бизнес средата. Отчет за извършеното август 2013-юли 2014 г. 

ДОКУМЕНТИ  

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/1mi8DBC
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1oi59QA
http://bit.ly/1oi59QA
http://bit.ly/1oipCAu
http://bit.ly/1oi4QVZ
http://bit.ly/1oi4QVZ
http://bit.ly/1oYVK1h
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1xOJkcQ
http://bit.ly/1sf1iWl
http://bit.ly/1AKhiU2
http://bit.ly/1AKhiU2
http://bit.ly/1pid55j
http://bit.ly/1pid55j
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/1mvGzI8
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/1q1VrPD
http://www.government.bg/fce/001/0212/files/Partnership%20Agreement%20Bulgaria%20July%202014%20BG.docx
http://www.government.bg/fce/001/0212/files/Partnership%20Agreement%20Bulgaria%20July%202014%20BG.docx
http://www.government.bg/fce/001/0212/files/PA%20ver.%201.3.%20annexes%20BG.rar
http://www.government.bg/fce/001/0212/files/ESIF.xlsx
http://www.government.bg/fce/001/0212/files/ESIF.xlsx
http://www.eufunds.bg/document/7300
http://www.eufunds.bg/document/7300
http://www.eufunds.bg/document/7300
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1378
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1378
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1378
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=177&y=&m=&d=
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=177&y=&m=&d=
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=177&y=&m=&d=

