
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

3 – 4 септември 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: 21 АВГУСТ 2015 г. 

Бр. 33(4)/17.08.2015 г. 
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КАЛЕНДАР 
 

18 август - Успение на преп. Йоан Рилски Чудот-

ворец 

19 август - Световен хуманитарен ден 

20 август - Св. прор. Самуил, имен ден: Самуил 

22 август - Празник на българските ловци 

23 август - Международен ден в памет на жертви-

те на робството и неговата забрана 

Европейски ден за възпоменание на жерт-

вите на сталинизма и нацизма 

НАСО    

Nasoki.bg 

НОВИНИ ОТ НАСО 

 Актуализирани мерки по Националната прог-

рама за реформи 

 Излишъкът по Консолидираната фискална 

програма е 890 млн. лв. 

 В Световния ден на младежта ООН призова-

ва за повече гражданска отговорност 

 Българка се бори за място в Топ 10 на най-

изявените млади личности в света 

 13 институции ще се борят със сивата иконо-

мика 

 Правителството прие Доклад за изпълнение-

то през 2014 г. на Националната стратегия за 

учене през целия живот 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

НАСО - партньор на 6 Конгрес на Европейската фе-

дерация на асоциациите на семейства на хора с 

психични заболявания (EUFAMI) 

След проведената среща в началото на годината с 

представители на Европейската федерация на асоциа-

циите на семейства на хора с психични заболявания 

(EUFAMI), на която беше положена основата на съв-

местната работа между Национален алианс за социал-

ната отговорност (НАСО) и EUFAMI, през изминалата 

седмица бяха уточнени и окончателните параметри на 

предстоящия конгрес на EUFAMI в София, на който 

НАСО ще бъде партньор. EUFAMI е организация-

шапка, представляваща членове от 28 държави и ра-

боти за развитие на капацитет на семействата за подк-

репа и реализация на пълноценен живот на хора с пси-

хични заболявания. Шестият конгрес на EUFAMI ще се 

проведе на 19 и 20 септември 2015 г. в хотел „Рамада“ 

– София.                                                       Вижте повече 
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 Промени в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от 

ЕС (ИСУН) 

 Сезонните работници няма да бъдат лиша-

вани от социални помощи 

 Отпада задължението на работодателите да 

утвърждават график за ползване на плате-

ния годишен отпуск 

 КЗЛД с подобрено обслужване от октомври 

 Прехвърляме вноските за втора пенсия със 

заявление пред НАП 

 Още 12 хил. лв. са осигурени за стипендии 

на децата с изявени дарби 

 Доходите на българите растат с 3,7% 

 62,4%, от българите между 15 и 64 години 

работят 

 Студентите масово избират специалности с 

висока безработица 

 67.4% от смъртните случаи в България са 

вследствие на сърдечно-съдови заболява-

ния 

 Покупателната способност на българина е 

стигнала нивата от 1989 г. 

 Учещите възрастни у нас шест пъти по-

малко, отколкото в ЕС 

 Държавните такси ще се определят според 

разходите за съответните услуги 

 Над 7500 на телефона за правна помощ 

 Българинът изхвърля по 100 кг храна на го-

дина 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 25 НПО се състезават за наградата за най-

добър бизнес план 

 Комплекс за социално-здравни услуги за де-

ца и семейства от 0 до 3 години отвори вра-

ти в Пловдив 

 Барокамера лекува безплатно деца с увреж-

дания 

 Мобилни екипи на УНИЦЕФ се борят с наси-

лието над деца в Северозапада 

 Медиатор помага на безработни младежи в 

община Разград 

 Безработни хранят цяло село след социален 

експеримент 

 Арт-шоу със сладоледи в Дома за възрастни 

хора във Велико Търново 

 Резиденцията "Липник" на Тато стана ВИП 

пансион за възрастни 

 Десетки родители и деца посетиха Здравно-

информационния център в Русе 

 Правят рампа на кметството в "Централен"-

Пловдив 

 Нов ЦСРИ за хора с увреждания искат да изг-

радят в Бургас 

 „Безопасно и здравословно лято” в гр. Доб-

рич 
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ИНТЕРВЮ 

 Ивайло Калфин: Бизнес с ниски заплати не 

може да е стабилен 

 Мария Дузова: 19 милиона евро предоставя 

ЕК на България и Македония за трансгранич-

но сътрудничество 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Асистенти помагат на хора със зрителни ув-

реждания да пазаруват в BILLA 

 Флашмоб изненада за поредна година пътни-

ците на Летище София 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

 

Йорданка Величкова, секретар на Община Костенец, 

която на 22 август празнува своя рожден ден. 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

ПРЕДСТОЯЩО 

18 август - Руен, Информационен ден 

"възможностите за европейско финансиране" 

19 август - Ловеч, Информационен ден 

"възможностите за европейско финансиране" 

Мирково, Информационен ден "възможностите 

за европейско финансиране" 

20 август - Изложба - базар на Исторически музей в 

Оряхово 

Камено, Информационен ден "възможностите 

за европейско финансиране" 

21 август - Ботевград, Информационен ден 

"възможностите за европейско финансиране" 

24 август - Самоков, Информационен ден 

"възможностите за европейско финансиране" 

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

бедността и социалното изключване, достоен живот 

за всички, младеж, гражданско участие, хармонично 

развитие", по проект LADDER НСОРБ 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Дирекция „Социални дейности” на Столич-

на община обявява фотоконкурс „Този 

свят е и мой!” 

 Младите хора не посещават културни съби-

тия заради скъпите билети 

 Средният тираж на книгите у нас е 462 броя 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Закон за държавните такси 

 Мотиви към Проекта на Закона за държавни-

те такси 

 Проект на Постановление на Министерския 

съвет за одобряване на допълнителен тран-

сфер по бюджета на държавното обществе-

но осигуряване за 2015 година, доклад 
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3 – 4 септември –  Несебър, Обучение "Практически 

насоки за установяване на болестни промени, провеж-

дане 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.) 

Награда на ЕС за жени новатори (20 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 
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