
   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. 
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КАЛЕНДАР 
 

10 август - Професионален празник на готвачите 

12 август - Международен ден на младежта 

13 август - Международен ден на левичарите 

15 август - Успение на Пресвета Богородица, имен 

ден: Мария, Мариана, Мариела, Мариета, Марио, 

Марияна, Преслава 

Ден на Варна  

Празник на Несебър  

Празник на град Стражица  

Празник на Ихтиман 

Празник на град Шипка  

Празник на историческото селище Арбанаси  

Ден на селата Добри Дял и Виноградец 

Ден на медиците, загинали при изпълнение 

на служебния си дълг 

16 август - Международен ден за защита на озоно-

вия слой 

НАСО    

Nasoki.bg 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Представители на ЕС се надяват да сключат 

Трансатлантическото споразумение до края 

на другата година 

 ЕК одобри програмата за трансгранично сът-

рудничество с Македония 

 Стартира програмата за комплексно лечение 

на деца с увреждания 

 МТСП отделя 1.1 млн лв. за заетост на хора с 

увреждания 

 Вицепремиерът Ивайло Калфин: Ще има до-

пълнителни бройки за лични асистенти и по-

вече публичност 

 Годишната програма за предотвратяване на 

трафика на хора и закрила на жертвите – с 

фокус върху трудовата експлоатация 

 Правителството идентифицира 10 проблем-

ни области пред инвеститорите – готви план 

за действие 

 Удължава се Споразумението за предоставя-

не на безвъзмездна помощ по програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в Бълга-

рия” 

 Стартира първата процедура по ОПОС 2014-

2020 

 Министър Калфин: В момента работим прио-

ритетно върху нова програма за заетост за 

хората в предпенсионна възраст 

 НАП пусна нова система за онлайн плащания 

на данъци 

 НСТС разгледа наредбата за работното вре-

ме и отпуските 

 МЗ отне лиценза на болница заради източва-

не на пари от НЗОК 

 Кабинетът прие проект на нов Кодекс за заст-

раховането 
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 Arthesis е победител в третото издание на 

предприемаческия конкурс за творчески ин-

дустрии Th13teen Arts 

 Планът за повишаване на грамотността 

предвижда създаване на кътове за четене 

на обществени места 

 Демографията трябва да бъде предмет на 

парламентарно внимание 

 ИТ специалистите и финансистите с най-

високи заплати 

 По 3 деца изчезват на седмица 

 Индекс за устойчивост на НПО в България 

2014: Гражданският сектор все още е неста-

билен 

 Деца с увреждания с потребност от постоян-

ни медицински грижи ще могат да бъдат отг-

леждани в Центрове за настаняване от семе-

ен тип 

 Близо половината от активните предприя-

тия в кризата не са наемали хора 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 От есента метрото става достъпно и за хора 

със зрителни проблеми 

 Изготвен е функционален анализ на АСП в 

рамките на европроект 

 Започва кампания срещу домашното наси-

лие 

 Български състезатели се прибраха от 

"Special Olympics" с общо 44 медала 

 Хиперактивността при децата е преодолимо 

препятствие, ако проблемът се открие нав-

реме 

 Помагат на младежи от селата да продължат 

образованието си в Търговище 

 Лагер в Челопечене става комуна за лечение 

на зависими 

 Експерти излизат от кабинетите, ще работят 

на терен с проблемни деца и младежи 

 База за ученически отдих ще бъде изградена 

в курортното село Шипково 

 Обществен форум за партньорство с местна-

та власт учредиха в Стара Загора 

 И в Разград отварят работилници за родите-

ли 

 Безплатен обяд за социално слаби в Дупни-

ца 

 Обучение за предприемачи стартира през 

есента 

 Закриват се осем Дома за медико-социални 

грижи за деца 

 Бургас възстановява прекъснатата връзка 

между образование и бизнес 

 Доброволци от БМЧК работят с деца от 

Дневния център в Панагюрище 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Художници с увреждания представиха 

„Душа, обагрена от небесната дъга” 

 На 22 август Шипка оживява в „живи карти-

ни” 

 Експозиция на Варненския исторически му-

зей ще бъде изложена в Европейския пар-

ламент 
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ИНТЕРВЮ 

 Бисер Петков, управител на НОИ: Очакваме 

средно 850 лв. за първите пенсионери на 65 г 

 Проф. Тодор Танев: Първите колежи ще са в 

Габрово, Монтана, Добрич - Каварна и Бургас 

 Д-р Ваньо Шарков: Стандартът за спешната 

помощ ще е линейката да стига до 20 минути 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 "Адеко" дава награда от 2000 евро за образо-

вателен курс по избор 

 Фондация отпуска стипендии за студенти в 

сферата на туризма 

 "Нестле България" организира кариерни кон-

султации за младежи 

 Доброволци транспортират незрящи с колите 

си 

 27 проекта одобрени за следващия етап на 

кампанията на Нова тв “Промяната” 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Жителите и гостите на градовете Варна, Несе-

бър, Стражица, Ихтиман, Шипка, както и на селата 

Добри Дял и Виноградец, които на 15 август отбе-

лязват празника на своите населени места. 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

ПРЕДСТОЯЩО 

10 август - Бяла Слатина, Представяне на партньор-

ски проект на сдружение „Първи юни" с Читалището 

„Заедно за децата" 

Варна, Морска конференция Варна 2015 

12 август - Айтос, Информационен ден 

"Възможностите за европейско финансиране" 

13 август - Карнобат, Информационен ден 

"Възможностите за европейско финансиране" 

14 август - Сунгурларе, Информационен ден 

"Възможностите за европейско финансиране" 

13-14 август - София, Обучение на МИКЦ Витоша 

„Как да стигнем до мечтаната работа?“ - второ изда-

ние 

15 август - Търнава, Трето издание на фестивала 

"Ехо в родния край - Георги Горелски" 

20 август - Изложба - базар на Исторически музей в 

Оряхово 

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 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 

11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в дър-

жавни и в общински училища 

 Проект на Постановление на Министерския съвет за 

одобряване на допълнителни трансфери по бюдже-

тите на общините за 2015 г. за финансово осигуря-

ване на дейности по Национална програма 

„Училището – територия на учениците”, одобрена с 

РМС № 299 от 2015 г. 
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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  и условията 

за участие, както 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 кан-

дидатстване) 

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.) 

Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ: Техническа помощ 
за изпращащите организации – Изграждане на капацитет за 
хуманитарна помощ на приемащите организации (1 септември 

2015 г.) 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капа-

цитет на МСП” (08.09 и 08.11.2015 г.) 

Robert Bosch Stiftung търси актьорите на градската промяна (13 

септември 2015 т.) 

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.) 

Rinker’s Challenge 2.0 – Конкурс за социални предприемачи (23 

септември 2015 г.) 

Програма за трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 

България-Румъния” (30 септември 2015 г.)  

Google Impact Challenge (30 септември 2015г.) 

Награда за междукултурни иновации под егидата на ООН (30 

септември 2015 г.) 

Институтът на ЕИБ предоставя финансова помощ за изследва-
ния на тема иновации в големи организации (30 септември 

2015 г.) 

Програма за младежко образование и развитие „Знания за ус-

пех“ 2015-2016 (1 октомври 2015 г.) 

Конкурс „Зелена европейска столица“ – 2018 (19 октомври 2015 
г.) 
Конкурс „Европейско зелено листо“ – 2016 (19 октомври 2015 г.) 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Администрация:  

 

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 688 242; 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 

 

ИЗДАТЕЛ:  НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
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http://naso.bg/component/icagenda/302-29-10?Itemid=383
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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/1GQN3xt
http://bit.ly/1GQN3xt
http://bit.ly/1K4cEay
http://bit.ly/1K4cEay
http://bit.ly/1IvFzi3
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http://bit.ly/1IvFzi3
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1F2sn1s
http://bit.ly/1NeSTL4
http://bit.ly/1LJPgOP
http://bit.ly/1fMzmqv
http://bit.ly/1fMzmqv
http://bit.ly/1JQZyML
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1AqoCay
http://bit.ly/1NmTF97
http://bit.ly/1IvFTgX
http://bit.ly/1K7uunD
http://bit.ly/1K7uunD
http://bit.ly/1Ir1hG4
http://bit.ly/1Ir1hG4
http://bit.ly/1Mf551l
http://bit.ly/1gizDBz

