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КАЛЕНДАР 

7 септември - Празник на градовете Белене и Рад-

нево 

8 септември - Рождество на Пресвета Богородица  

Ден на международна солидарност на журна-

листите 

Международен ден на грамотността  

Празник на градовете Берковица, Полски 

Тръмбеш, Симитли и Хасково 

9 септември - Световен ден на красотата 

10 септември - Световен ден за предотвратяване на 

самоубийствата 
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

 Стара Загора e Европейски град на спорта 

2017 

 6 млн. лв. за дневни центрове за деца с ув-

реждания 

 СЕМ призова телевизиите да са достъпни за 

хората с увреждания на изборите 

 Започна есенната сесия на Народното събра-

ние 

 МФ очаква излишък в размер на 3 285,3 млн. 

лв. по Консолидираната фискална програма 

към август 2016 г. 

 Промени в Семейния кодекс ограничават бю-

рокрацията при осиновяване и развод в инте-

рес на детето 

 За първи път ще се разработват специални 

инструменти за кариерно ориентиране на уче-

ниците 

НОВИНИ ОТ НАСО  

Предложения за подобряване заетостта  

за хората с увреждания в България 

В изпълнение на решенията на Национален форум 

„Социални услуги, заетост и развитие“, организиран от 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО), 

който се проведе през месец юни 2016 г. и в продълже-

ние на активната работа на НАСО по темата за заетост 

на хората с увреждания, през летните месеци НАСО 

реализира серия от дейности, включително работни 

срещи, анализи, оценки, превод на чуждестранен опит и 

формиране на принципни предложения за бъдеща рам-

ка, насочена към подобряване заетостта за хората с 

увреждания в България. В резултат към 3 септември 

2016 г. приключи поредната фаза от тази дейност и НА-

СО внесе в Министерство на труда и социалната поли-

тика етапната си разработка. 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/4683-e-2017
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4683-e-2017
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/4665-promeni-v-semeiniya-kodeks-ogranichavat-byurokratziyata-pri-osinovyavane-i-razvod-v-interes-na-deteto
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/4661-za-parvi-pat-shte-se-razrabotvat-spetzialni-instrumenti-za-karierno-orientirane-na-uchenitzite
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4661-za-parvi-pat-shte-se-razrabotvat-spetzialni-instrumenti-za-karierno-orientirane-na-uchenitzite
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2133-predlozheniya-za-podobryavane-zaetostta-za-horata-s-uvrezhdaniya-v-balgariya
http://naso.bg/13-news-naso-bg/2133-predlozheniya-za-podobryavane-zaetostta-za-horata-s-uvrezhdaniya-v-balgariya
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ  

 През второто тримесечие БВП на един зает се 

увеличава с 1.4% 

 Реалните осигурителни доходи са се повиши-

ли средно със 7% 

 17,5% от българите работят в сивия сектор 

 Едва между 1 и 10% от бежанците у нас се ин-

тегрират 

 Над 100 НПО са използвали Google for non-

profits 

 Близо 34 000 семейства поискаха помощ за 

първокласници, заявления се подават до 15 

октомври 

 За два месеца са приети над 180 000 заявле-

ния за целева помощ за отопление 

 675 търсещи работа лица посетиха „Ден на 

работодателя” през втората половина на ав-

густ 

 Община Търговище набира персонал за соци-

ална услуга 

 Втори рожден ден празнува ЦНСТ в Хасково 

 Възможности за развитие на социално предп-

риемачество бяха представени в Русе 

 Втори проект на Община Гоце Делчев за 2016 

година беше одобрен по програма „Красива 

България“ 

 Център за почасово предоставяне на услуги в 

Община Добричка 

 Община Русе стартира проект "Социално 

включване чрез услуги за ранно детско разви-

тие" 

 Осем години от създаването на Дневния цен-

тър за деца с увреждания и две - на този за 

младежи с увреждания, ще бъдат отбелязани 

в Казанлък 

 Създават Център за ранно детско развитие в 

Шумен с европейски средства 

 Национална информационна седмица за оси-

новяването предстои от 26 септември до 2 

октомври 

 Закриват се още два дома за деца, лишени от 

родителска грижа 

 Бюрото по труда в Търговище подпомага ли-

ца със специфични потребности 

 Инициатива „Градът на игрите“ и в столич-

ния парк "Възраждане" 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ  

ИНТЕРВЮ 

Зорница Русинова: Пожизнен ТЕЛК за 

хората с много тежки увреждания 

КУЛТУРА 

 Кампания събира катинари в подкрепа на 

реформата в детското правосъдие 

 Виртуозните пианисти Хасан и Ибрахим ще 

изнесат благотворителен концерт в Смолян 

за деца с увреждания  

 ДАЗД разработи Практически насоки за работе-

щите в новите услуги ЦНСТ 

 Премиерът поема функциите на национален 

координатор за подготовката и провеждането на 

Българското председателство на Съвета на ЕС 

 Одобрен е отчетът за изпълнението в периода 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ  

май-юли на плана на подготовката на Българс-

кото председателство 

 Отпускат се 216 730 лв. за рехабилитация на 

ветерани от войните 

 Правителството предоставя над 14 млн. лв. на 

общините по образователни програми 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4686-1-9
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4686-1-9
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4685-7-3
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http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4671-1-10
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http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4663-180-000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4663-180-000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4660-675
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4660-675
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/4660-675
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4681-obshtina-targovishte-nabira-personal-za-sotzialna-usluga
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4681-obshtina-targovishte-nabira-personal-za-sotzialna-usluga
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4680-vtori-rozhden-den-praznuva-tznst-v-haskovo
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4679-vazmozhnosti-za-razvitie-na-sotzialno-predpriemachestvo-byaha-predstaveni-v-ruse
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4679-vazmozhnosti-za-razvitie-na-sotzialno-predpriemachestvo-byaha-predstaveni-v-ruse
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4678-2016-6
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4678-2016-6
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4678-2016-6
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4677-tzentar-za-pochasovo-predostavyane-na-uslugi-v-obshtina-dobrichka
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4677-tzentar-za-pochasovo-predostavyane-na-uslugi-v-obshtina-dobrichka
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4676-obshtina-ruse-startira-proekt-sotzialno-vklyuchvane-chrez-uslugi-za-ranno-detsko-razvitie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4676-obshtina-ruse-startira-proekt-sotzialno-vklyuchvane-chrez-uslugi-za-ranno-detsko-razvitie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4676-obshtina-ruse-startira-proekt-sotzialno-vklyuchvane-chrez-uslugi-za-ranno-detsko-razvitie
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4674-osem-godini-ot-sazdavaneto-na-dnevniya-tzentar-za-detza-s-uvrezhdaniya-i-dve-na-tozi-za-mladezhi-s-uvrezhdaniya-shte-badat-otbelyazani-v-kazanlak
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4674-osem-godini-ot-sazdavaneto-na-dnevniya-tzentar-za-detza-s-uvrezhdaniya-i-dve-na-tozi-za-mladezhi-s-uvrezhdaniya-shte-badat-otbelyazani-v-kazanlak
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4674-osem-godini-ot-sazdavaneto-na-dnevniya-tzentar-za-detza-s-uvrezhdaniya-i-dve-na-tozi-za-mladezhi-s-uvrezhdaniya-shte-badat-otbelyazani-v-kazanlak
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4674-osem-godini-ot-sazdavaneto-na-dnevniya-tzentar-za-detza-s-uvrezhdaniya-i-dve-na-tozi-za-mladezhi-s-uvrezhdaniya-shte-badat-otbelyazani-v-kazanlak
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4673-sazdavat-tzentar-za-ranno-detsko-razvitie-v-shumen-s-evropeiski-sredstva
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4673-sazdavat-tzentar-za-ranno-detsko-razvitie-v-shumen-s-evropeiski-sredstva
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4669-26-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4669-26-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4669-26-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4662-zakrivat-se-oshte-dva-doma-za-detza-lisheni-ot-roditelska-grizha
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4662-zakrivat-se-oshte-dva-doma-za-detza-lisheni-ot-roditelska-grizha
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4659-byuroto-po-truda-v-targovishte-podpomaga-litza-sas-spetzifichni-potrebnosti
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4659-byuroto-po-truda-v-targovishte-podpomaga-litza-sas-spetzifichni-potrebnosti
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4657-initziativa-gradat-na-igrite-i-v-stolichniya-park-vazrazhdane
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/4657-initziativa-gradat-na-igrite-i-v-stolichniya-park-vazrazhdane
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4687-zornitza-rusinova-pozhiznen-telk-za-horata-s-mnogo-tezhki-uvrezhdaniya
http://nasoki.bg/bg/15-interview/4687-zornitza-rusinova-pozhiznen-telk-za-horata-s-mnogo-tezhki-uvrezhdaniya
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4682-kampaniya-sabira-katinari-v-podkrepa-na-reformata-v-detskoto-pravosadie
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4682-kampaniya-sabira-katinari-v-podkrepa-na-reformata-v-detskoto-pravosadie
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4672-virtuoznite-pianisti-hasan-i-ibrahim-shte-iznesat-blagotvoritelen-kontzert-v-smolyan-za-detza-s-uvrezhdaniya
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4672-virtuoznite-pianisti-hasan-i-ibrahim-shte-iznesat-blagotvoritelen-kontzert-v-smolyan-za-detza-s-uvrezhdaniya
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/4672-virtuoznite-pianisti-hasan-i-ibrahim-shte-iznesat-blagotvoritelen-kontzert-v-smolyan-za-detza-s-uvrezhdaniya
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4658-dazd-razraboti-prakticheski-nasoki-za-raboteshtite-v-novite-uslugi-tznst
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4658-dazd-razraboti-prakticheski-nasoki-za-raboteshtite-v-novite-uslugi-tznst
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4656-premierat-poema-funktziite-na-natzionalen-koordinator-za-podgotovkata-i-provezhdaneto-na-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4656-premierat-poema-funktziite-na-natzionalen-koordinator-za-podgotovkata-i-provezhdaneto-na-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es
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http://nasoki.bg/bg/8-novini/4655-odobren-e-otchetat-za-izpalnenieto-v-perioda-mai-yuli-na-plana-na-podgotovkata-na-balgarskoto-predsedatelstvo
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4655-odobren-e-otchetat-za-izpalnenieto-v-perioda-mai-yuli-na-plana-na-podgotovkata-na-balgarskoto-predsedatelstvo
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4655-odobren-e-otchetat-za-izpalnenieto-v-perioda-mai-yuli-na-plana-na-podgotovkata-na-balgarskoto-predsedatelstvo
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4654-216-730
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4654-216-730
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4653-14-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/4653-14-3
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/КОНКУРСИ  

Община Шумен обяви конкурс за управление на 

два ЦНСТДМУ 

Община Шумен обяви конкурс за възлагане на управле-

нието на двата Центъра за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в града.  

Крайният срок за подаване на предложения е 14 сеп-

тември 2016 г.  

Община Бургас обяви конкурс за възлагане уп-

равлението на социалната услуга "Обществена 

трапезария" 

Кандидатите следва да имат опит в предоставянето на 

социални услуги, и по- специално в предоставянето на 

услугата "Обществена трапезария". Кандидатът трябва 

да осигури балансирано хранене на целевата група от 

200 човека, живеещи на територията на община Бургас. 

Крайният срок за подаване на документи за участие е 

26 септември 2016 г. 

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП „РЧР“ 

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-

2.005 „Активно включване“ 

Процедурата има за цел: 

- Разширяване на възможностите за подобряване качест-

вото на живот на хората с увреждания и техните семейст-

ва и повишаване на мотивацията им за независим и са-

мостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните 

възможности на тези лица за заетост и интеграция на па-

зара на труда; 

- Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие 

и насърчаване участието на пазара на труда и възстано-

вяване на трудовата активност на семейства с деца, вклю-

чително с увреждания/. 

 

Краен срок за представяне на проектни предложения е 

31.10.2016 г. 17:30 часа. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (до 30 юни за годи-

ната на изпълнение на проекта) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатства-

не) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без кра-

ен срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо 

кандидатстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в 

България (текущо кандидатстване) 

 Награда на ЕИСК за ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕС-

ТВО за 2016 (9 септември 2016 г.) 

 Национален фонд „Култура" обявява III сесия 

на конкурс по програма за културни контакти 

„Мобилност" (15 септември 2016 г.) 

 Награда на ЕС за културно наследство / Награ-

ди „Europa Nostra“ 2017 (1 октомври 2016 г.) 

 Фондация „Пловдив 2019″, Покана за нови 

проекти, целящи разширяване на програмата, 

заложена в апликационната книга на Пловдив 

за Европейска столица на културата (10 октом-

ври, 10 декември 2016 г.) 

 МОН, Програма BG09 „Фонд за стипендии на 

ЕИП", Покана за набиране на предложения за 

действия за двустранно сътрудничество (9 

декември 2016 г.) 

СЛЕДВАЙТЕ НИ В TWITTER  

@NASO_BG 

НАСО    
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СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

Отворена регистрация за събитията,  

посветени на 20-та годишнина на EASPD 

През 2016 г. Европейската асоциа-

ция на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания - EASPD, празнува 

своята 20-та годишнина. Под слога-

на "Присъединете се към пътешествието! 20 

години в движение!" EASPD организира серия от 

събития, които ще съберат на едно място в 

Брюксел, Белгия доставчици на услуги, хора със 

специални потребности, политици и заинтересо-

вани страни.  

19 октомври 2016 г. 

Семинар по проект Entelis "Технологии за отключ-

ване на човешкия потенциал: пътни карти за прео-

доляване на дигиталните бариери за хора с увреж-

дания"  

20 октомври 2016 г. 

Международна конференция "Да развием заедно 

услугите за подкрепа на утрешния ден" 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ  

8 септември - Братя Даскалови, Представяне на про-

цедура „Активно включване“ по ОПРЧР 

Червен бряг, Актуални и предстоящи процедури по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ и по Програмата за развитие на 

селските райони 

9 септември - София, Форум "Кариера в България. 

Защо не?" 

София, Изнесена приемна на ОИЦ-София 

10 септември - Мъглиж, Представяне на процедура 

„Активно включване“ по ОПРЧР 

11 - 16 септември - Пирдоп, Резидентстката програма 

от Аурубис България в информационен център гр. 

Пирдоп 

15 септември - Нова стипендия и удължен срок в Ака-

демия за социални предприемачи 

28 - 30 септември - София, Обучение "Оценка и обу-

чение на кандидати за приемни родители – на фокус 

задачата на приемното семейство" (Фондация "За На-

шите Деца") 

26 - 27 септември - Слънчев бряг, Семинар 

"Социална политика за работа с деца" 

Фондация "Фонд ПП - ИГА" - представителство на НАСО 

за област Пазарджик и носител на Голямата награда на 

НАСО за принос в социалното развитие на България ор-

ганизира семинар на тема "Социална политика за работа 

с деца. Специфика на работа с деца в риск и деца в кон-

фликт със закона. Междуинституционално сътрудничест-

во. Модели на взаимодействие между социалните услуги 

и институции." В семинара ще участват експерти в соци-

алната област ,както и работещи с деца в риск и деца в 

конфликт със закона. 

29 - 30 септември - Търговище, Регионален фес-

тивал на изкуствата и спорта „ЦВЕТНИ МИСЛИ” 

Търговищкото дружество за психично здраве, представи-

телство на Национален алианс за социална отговорност 

за Област Търговище, организира РЕГИОНАЛЕН ФЕСТИ-

ВАЛ НА ИЗКУСТВАТА И СПОРТА „ЦВЕТНИ МИСЛИ” за 

хора с психични разстройства и интелектуални затрудне-

ния от резидентни социални услуги, по проект, финанси-

ран от Фонд „Социална закрила” на МТСП. С провежда-

нето на фестивала се цели подкрепа за хора с психични 

разстройства и интелектуални затруднения за тяхната 

пълноценна социализация в общността чрез развиване 

на силните страни, талантите и способностите им.  
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