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27 септември - Световен ден на туризма 

28 септември - Международен ден на правото да 

знам 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Хасково - регионален форум на доставчиците на социал-

ни услуги 

На 16 септември 2014 г. в Областен информационен център 

– Хасково се проведе регионален форум на доставчиците на 

социални услуги от Хасково и областта. Срещата се органи-

зира от Национален алианс за социална отговорност съвмес-

тно с Община Хасково. На форума присъстваха по-голямата 

част от доставчиците на социални услуги от региона и предс-

тавители на отделните общините от областта. Г-н Георги 

Георгиев, председател на НАСО, представи работата на 

Алианса, изградената партньорска мрежа, възможностите за 

европейско и национално партньорство, както и основните 

реализирани от НАСО дейности и поставени цели за разви-

тие на социалните услуги, въвеждане на стандарти за качест-

во на социалните услуги.                                       Вижте повече 

Кърджали – регионален форум на доставчиците на соци-

ални услуги 

На 17 септември 2014 г. в залата на Бизнесинкубатор-

Кърджали се проведе регионален форум на доставчиците на 

социални услуги от област Кърджали и региона. Срещата се 

организира от Национален алианс за социална отговорност, 

със съдействието и в партньорство с Община Кърджали. На 

форума присъстваха доставчици на социални услуги от об-

ластта и представители на общински администрации от об-

ластта. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, традици-

онно представи основните насоки на работа на НАСО и реа-

лизираните партньорства, задачите на Алианса, различните 

https://www.facebook.com/nasobg
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МТСП ще направи преглед на интеграционните мерки за 

бежанците 

Министерството на труда и социална политика ще направи 

преглед на дейностите, разписани в проекта на План за 

действие по интеграция за 2014 г. Най-неотложните мерки, 

които ще бъдат осигурени на чужденците, получили между-

народна закрила, са курсове по български език и преход към 

професионално обучение. Това стана ясно след срещата на 

вицепремиера и министър на труда и социалната политика 

Йордан Христосков с Роланд-Франсоа Вейл, представител 

на Върховния комисар за бежанците на ООН (ВКБООН) за 

България.                                                                  Вижте повече 

37,5 млн. лева допълнително за „Подкрепа за заетост“ и 

„Личен асистент“ 

30 млн. лева допълнително отиват към популярната сред ра-

ботодателите операция „Подкрепа за заетост“ за субсидирана 

заетост в реалната икономика. Още 7,5 млн. лева ще бъдат 

отпуснати за продължаване на услугата „Личен асистент“ за 

хора с увреждания. Тези средства идват от очаквани иконо-

мии по други проекти в сферата на пазара на труда, финанси-

рани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си” (ОП РЧР) 2007-2013 г. По-голямата част от парите ще бъ-

дат спестени по приоритетна ос 2 „Повишаване на производи-

телността и адаптивността на заетите”.                Вижте повече 

България ще подкрепи определянето на Европейски ден 

на палиативните грижи 

Министерският съвет одобри позицията на България и манда-

та за представянето й в Неформална среща на министрите на 

здравеопазването на държавите-членки на Европейския съюз, 

която ще се проведе на 22 и 23 септември в Милано. В днев-

ния ред за неформалната среща е предвидена дискусия на 

тема лечение на болката и палиативни грижи. България счита 

въпроса за развитието на палиативните грижи като изключи-

телно приоритетен и изразява съгласие за обмен на информа-

ция с Италия, който ще допринесе за продължаването на ра-

ботата по тези въпроси. Страната ни подкрепя определянето 

на Европейски ден на палиативните грижи и Европейски ден 

на болката.                                                               Вижте повече 

Изтече срокът за договаряне на минималните осигурител-

ни доходи 

Крайният срок за подписване на споразумения за минимални 

осигурителни доходи (МОД) по икономически дейности между 

работодатели и синдикати изтича в петък, 19 септември 2014 

г. Това стана ясно от проведена в МТСП среща на работната 

група по определяне на МОД. Бяха подписани споразумения в 

41 от 85 икономически дейности. Обхванати са около 1 млн. 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

възможности за международно, национално и местно парт-

ньорство и подкрепа на структурите на социалните услуги.  

Вижте повече 

Смолян – регионален форум на доставчиците на соци-

ални услуги 

На 18 септември 2014 г. в сградата на Община Смолян се 

състоя регионален форум на доставчиците на социални ус-

луги. Срещата се организира от Национален алианс за соци-

ална отговорност със съдействието на Община Смолян и е 

част от активната политика на Алианса за развитие на парт-

ньорство и съдействие за повишаване капацитета на дос-

тавчиците на услуги и развитие на социални политики и ус-

луги. Участие във Форума взеха представители на доставчи-

ци на социални услуги и общинските администрации от об-

ластта. Срещата бе открита с приветствие от името на Об-

щина Смолян, което направи г-н Момчил Николов, секретар 

на Общината. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, 

представи Национален алианс за социална отговорност и 

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с 

увреждания (EASPD).                                           Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1009-2014-09-19-13-00-08
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1012-37-5
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1017-2014-09-19-13-59-18
http://bit.ly/1p1yufm
http://bit.ly/1ATdZam
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от осигурените работници и служители. Средният ръст в 

договорените икономически дейности e 4.2%.  Вижте повече 

 

Енергийната помощ ще се увеличава с процента на по-

вишение на цената на електроенергията 

Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента 

на повишение на цената на електроенергията, заяви в Бла-

гоевград вицепремиерът и министър на труда и социалната 

политика Йордан Христосков. На 19 септември той бе на 

работно посещение в областите Благоевград, Кюстендил и 

Перник. „При увеличение на тока например със 7 %, месеч-

ната енергийна помощ ще бъде в размер на 70.47 лв.“, по-

сочи министър Христосков. Той поясни, че при този вариант 

ще бъдат необходими допълнително малко под 5 млн. лв.  

Вижте повече 

България вече има сензорни терапевти за работа с деца 

с аутизъм 

Председателят на Държавната агенция за закрила на дете-

то г-жа Ева Жечева, кметът на София г-жа Йорданка Фандъ-

кова и популярни творчески личности връчиха днес серти-

фикатите на първото поколение сензорни терапевти в Бъл-

гария. Обучението е инициирано и организирано от Фонд за 

терапии за деца с аутизъм с подкрепата на министерствата 

на здравеопазването и на образованието. В продължение 

на три месеца – от юли до септември т.г., 13 ресурсни учи-

тели от София, Добрич, Смолян, Стара Загора, Велико Тър-

ново, ДМСГД – Бургас и специалисти от Център за работа с 

деца с аутизъм „Тацитус“ и Център за деца с проблеми в 

развитието - Студентски град, са преминали курс на обуче-

ние.                                                                        Вижте повече 

Семействата на близо 36 хиляди първокласници полу-

чиха подкрепа преди първия учебен ден 

Семействата на 35 956 първокласници получиха помощ в 

размер на 250 лв. преди първия учебен ден. До днес, 12 

септември 2014 г., изплатената общо за страната сума е 8 

989 000 лв., за подадените и одобрени към 31 август 2014 г. 

молби. Помощта е еднократна и се отпуска целево за покри-

ване на част от разходите в началото на учебната година по 

реда на Закона за семейни помощи за деца. Изплаща се през 

месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпус-

кането й. Право на нея имат семействата, чиито деца са за-

писани за първи път в първи клас на държавно или общинско 

училище за учебната 2014/2015 г.                        Вижте повече 

Увеличен е капиталът на Фонд ФЛАГ 

Министерският съвет даде съгласието си капиталът на „Фонд 

за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” 

ЕАД да бъде увеличен чрез емитиране на 30 000 нови акции 

с номинална стойност от 1000 лева, които да бъдат придоби-

ти от държавата чрез Министерството на регионалното раз-

витие. Дружеството подпомага общините в процеса на усвоя-

ване на фондовете на Европейския съюз чрез предоставяне 

на кредити, допълващи временния финансов дефицит в про-

цеса на управление на проектите до възстановяване на до-

пустимите разходи и осигуряване на средства за съфинанси-

ране под формата на собствено участие.            Вижте повече 

Започна събирането на заявки по схемата „Младежка 

заетост” 

Работодателите, желаещи да се включат в схемата 

„Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюра-

та по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. 

(включително). Схемата е по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014 -2020 и ще се изпълнява от Аген-

цията по заетостта на територията на цялата страна. Тя ще 

осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младе-

жи на възраст до 29 години включително. Схемата „Младежка 

заетост” дава възможност на работодателите да наемат мла-

дежи в две основни направления.                        Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1010-2014-09-19-13-01-56
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1011-2014-09-19-13-03-51
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1014-2014-09-19-13-10-59
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1015-36
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1016-2014-09-19-13-53-42
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1018-2014-09-19-14-07-12
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Уникален сайт за благотворителност създаде НАРД 

Уникален по рода си уебсайт за благотворителност създаде 

Национален алианс за работа с доброволци. Организацията е 

член на НАСО. Платформата www.madeforcause.com е насо-

чена към промотиране и онлайн продажба на продукти, създа-

дени за каузи с обществено значение от различни организа-

ции в цялата страна. Новаторското в уебсайта е, че всеки про-

дукт в него е обвързан с конкретна кауза и потребителите ще 

бъдат сигурни къде точно отиват дадените от тях средства. 

Гарант за изпълнението и отчитането на продажбите е Нацио-

нален алианс за работа с доброволци. На уебсайта има под-

робна информация за продуктите, каузите, организациите, 

както и начините за поръчка и доставка на избраните стоки и/

или услуги.                                                                Вижте повече 

Владимир Ампов – Графа e новият посланик на добра 

воля на УНИЦЕФ в България 

Владимир Ампов – Графа е новият посланик на добра воля на 

УНИЦЕФ в България. В новата си роля, популярният изпълни-

тел, носител на множество музикални награди, ще работи, за 

да привлече вниманието на широката общественост и млади-

те хора в България към предизвикателствата, пред които са 

изправени децата и семействата в риск, както и да ги ангажи-

ра с включването им в намирането на решения. „В УНИЦЕФ 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

12 на сто от българите се чувстват щастливи 

От цялото население на България 12% се чувстват щастли-

ви, като този показател поставя страната ни на едно място с 

Ангола, Китай, Гана, Пакистан, Руанда и Таджикистан. Дан-

ните са представени от компанията за социологически и мар-

кетингови проучвания Gallup International, публикувала индек-

са, който класира 135 държави според добруването на жите-

лите им, пише Live Science. Резултатите се базират на оцен-

ката на хората в няколко категории - усещане за цел и сми-

съл в живота, физическо здраве, финансова сигурност, соци-

ални връзки и удовлетворение от общността. Процентите в 

класацията представят броя на хората, които се чувстват 

удовлетворени поне в 3 от категориите.             Вижте повече 

Над 1 200 свободни работни места на трудовите борси 

До 10.09.2014 г. Агенцията по заетостта (АЗ) организира 13 

(от общо 25 планирани) трудови борси – 12 общи и една спе-

циализирана – за младежи. Бяха обявени над 1 200 свобод-

ни работни места от близо 270 работодатели. Интерес към 

предложенията на представителите на първичния пазар на 

труда проявиха повече от 1 800 търсещи работа лица. Въз-

можностите за трудова реализация са предимно в сферата 

на услугите, промишлеността и производството. Увеличено е 

търсенето на учители и възпитатели в градовете Дулово, 

долна Митрополия, Свиленград и Велико Търново с оглед на 

започващата в страната учебна година.              Вижте повече 

50 000 у нас страдат от Алцхаймер 

Около 200 000 са дементно болните у нас, а 50 000 от тях 

страдат от Алцхаймер. Броят им е изчислен по нови крите-

рии за диагностика на този тип заболявания. Това стана ясно 

на пресконференция по повод 21 септември - Световен ден 

за борба с болестта на Алцхаймер. Статистиката сочи, че 

30% от хората между 65 и 85 години са болни от Алцхаймер. 

Между 50 и 65 години делът на болните е доста по-нисък - 3%, 

а при хората под 50-годишна възраст заболяването е изключи-

телно рядко. Проф. Лъчезар Трайков, завеждащ отделение по 

деменции в „Александровска болница", изтъкна значението на 

ранната диагностика. Болестта може да се забави с 3-4 годи-

ни, ако работим по старите критерии, а прилагайки новите - до 

7-8 години.                                                                 Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1023-2014-09-19-14-29-55
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1035-12
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1019-1-200
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1034-50-000
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вярваме, че всяко дете се ражда с равни права и трябва да 

има справедлив шанс да живее здраво и успешно. За тази 

задача имаме нужда от помощта на хора, които мислят в съ-

щата посока.                                                           Вижте повече 

ДАЗД предлага закриването на два дома за деца с увреж-

дания 

Закриването на две специализирани институции за деца с 

увреждания - Дом за деца с умствена изостаналост в с. Ко-

шарица, обл. Бургас, и Дом за деца с физически увреждания 

в гр. Луковит, предложи председателят на Държавната аген-

ция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева на изпъл-

нителния директор на Агенцията за социално подпомагане /

АСП/. Прекратяването на дейността на тези институции е в 

изпълнение на разработения план за действие по проект 

„Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД, в партньорство с 

АСП и Министерството на здравеопазването.    Вижте повече 

Варна обучава други общини в превенцията на ХИВ/

СПИН 

Представители на община Варна ще обучават специалисти 

от 10-те най-големи български общини как се разработват и 

реализират превантивни политики в дейностите по превен-

ция и контрол на ХИВ/СПИН. Това ще стане на 19-ти септем-

ври в София, по време на Национална среща по Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, организирана от Ми-

нистерството на здравеопазването и НСОРБ. Програмата, 

финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, тубер-

кулоза и малария, е първата мащабна здравно-

образователна система, пример за добро сътрудничество 

между държавата, общините и неправителствения сектор.  

Вижте повече 

Община Варна осигурява ученически пособия за 200 деца 

от Аспарухово 

Инициатива за подпомагане на деца от семейства, пострада-

ли от наводнението през месец юни, организират дирекция 

"Образование, младежки дейности и спорт“ в община Варна и 

районната администрация в Аспарухово. За 200 малчугани и 

ученици вече са осигурени тетрадки, химикали, цветни моли-

ви и други пособия чрез програмата на община Варна за об-

разователна интеграция на деца и ученици от различни етни-

чески групи и в неравностойно социално положение. Помага-

ла за възпитаниците на подготвителните групи и учебници за 

деца от първи до седми клас включително са осигурени от 

държавата.                                                               Вижте повече 

Смолян продължава "Работилница за родители" 

От месец октомври 2014 година Община Смолян ще реализи-

ра за втора поредна година Програмата „Работилница за ро-

дители – да пораснем заедно” по проект на УНИЦЕФ – Бълга-

рия. Родителите, които желаят да се включат в „Работилница 

за родители – да пораснем заедно”, могат да направят това 

като попълнят форма за първоначално записване, която е 

публикувана на сайта на Община Смолян или да я вземат от 

стая №215 на общинска администрация. Програма 

”Работилница за родители – да пораснем заедно” е предназ-

начена за родители на деца от 0 до 4 години и в основата и са 

залегнали съвременните разбирания за развитие на детето 

през периода на най-ранното детство и ролята на родителите 

и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската 

личност.                                                                    Вижте повече 

Сапарева баня ще изготви проект за изграждане на соци-

ални жилища 

Проект за социални жилища ще подготви общината в Сапаре-

ва баня. Общинските съветници гласуваха да бъде закупен 

терен, върху който да бъдат построени. Общината няма под-

ходящо общинско място - това е причината да се търси да се 

закупи такова. Сумата е около 20 000 лв., а терена е 350 кв.м. 

Обсъдена е и възможност за придобиване право на строеж на 

съседен имот, които ще са напълно достатъчни за целите на 

проекта. Сумата от 20 000 лв. ще бъде отразена при предсто-

ящата актуализация на бюджета.                          Вижте повече 

Център за обществена подкрепа отвори врати в Ценово 

В резултат на упоритите усилия на Община Ценово беше из-

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1025-e
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1013-2014-09-19-13-09-11
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1026-2014-09-19-15-03-19
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1028-200
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1030-2014-09-19-15-30-19
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1031-2014-09-19-16-04-15
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дадена Заповед № РД01-719 от 04.06.2014 год. на изпълни-

телния директор на Агенция за социално подпомагане за 

откриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в с. Це-

ново. Центърът е с капацитет 20 места и персонал 4 души. 

От 1 юни 2014 г. социалната услуга се разкрива като дейност, 

финансирана от държавата, и е насочена към деца и семейс-

тва. Необходимостта от услугата "Център за обществена под-

крепа" като държавно делегирана дейност се установи след 

направения анализ на потребностите и целевите групи. Дос-

тавчик на социалната услуга Център за обществена подкрепа 

е Община Ценово.                                                  Вижте повече 

Над 80 са желаещите да работят в Центровете за настаня-

ване от семеен тип в Сливен 

До края на месец септември трябва да приключи процедура-

та по подбор на служители за Центровете за настаняване от 

семеен тип в Сливен, създадени по проект на община Сли-

вен, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”. 39 

позиции са свободните позиции в трите центъра - два от тях 

са за настаняване на деца без увреждания, а един е център 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи с уврежда-

ния. До момента в деловодството на общината са постъпили 

над 80 молби от кандидати. Крайното класиране ще бъде 

обявено на 30 септември.                                      Вижте повече 

„ХобиСклуб” си организира първи учебен ден 

Много мила и сърдечна среща се проведе този вторник в 

Неправителствената организация „ХобиСклуб“, Добрич. Хо-

биСклуб е представител на Национален алианс за социална 

отговорност за Добрич. Основните насоки на работа на орга-

низацията са за информационни материали, литература, пуб-

ликации и авторски материали за популяризиране проблеми-

те на хората с увреждания, развива проекти и дейности за 

подпомагане развитието на дарби и умения на членовете в 

различни области; популяризира творчеството на хора с ув-

редено зрение; организира и провежда съвместни инициати-

ви с органи на държавната и местната власт и нестопански 

организации.                                                           Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Luxoft инвестира в ученици от социално слаби семейства 

Luxoft (NYSE:LXFT), водещ доставчик на услуги в областта на 

разработката на софтуер и иновативни IT решения за клиенти 

по целия свят, стартира кампания за подпомагане на ученици 

от социално слаби и многодетни семейства. Инициативата се 

реализира съвместно със CSR Bulgaria и Holiday Heroes, чрез 

които даренията достигнаха до 77 ученици от български се-

мейства. За първия учебен ден всяко от децата получи лично 

от служител на Luxoft раница с ученически пособия и матери-

али, които ще са му полезни в училище.              Вижте повече 

Schneider Electric финансира „Талантът обича всяко де-

те“ 

За втора година Академия Юнити отпуска стипендии за цело-

годишно обучение за социално слаби деца и деца в нерав-

ностойно положение. „Нарекохме програмата "Талантът оби-

ча всяко дете" и за нас тя е сбъдната мечта за едно по-добро 

бъдеще”, сподели директора на Академия Юнити, Иво Паска-

лев. Тази година, Академията ще може да предложи безплат-

но образование на близо 40 деца, като 28 стипендии се пое-

мат благодарение на подкрепата на Шнайдер Електрик. При 

всяка продажба на ключ, контакт или друг продукт от серията 

Unica, Шнайдер Електрик дарява по 10 стотинки от цената на 

всеки негов компонент за стипендии за обучение.  

Вижте повече 

Столична община и Cartoon Network раздадоха безплатни 

учебни помагала на първокласници 

За трета поредна година Cartoon Network в партньорство със 

Столична Община раздаде специализирани учебни помагала 

на всички първокласници в София. Тази година те са 11 000. 

Учебните книжки ''Лесен правопис'' ще помагат на децата да 

пишат правилно, но съдържат и кратък речник на най-често 

грешените думи в българския език. Така те ще послужат за 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1032-2014-09-19-16-05-43
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1033-80
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1037-2014-09-19-16-29-52
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1020-luxoft
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1021-schneider-electric
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КУЛТУРА 

Самоков е най-четящият град в България 

Над 10 000 деца се включиха в „Забавното лятно четене“. 

Финалът на кампанията бе поставен на 14 септември в сто-

личния книжен център „Гринуич“, където бяха раздадени наг-

радите на победителите. Крум Гледжарски, ръководител 

„Управление на качеството“ в ЧЕЗ Разпределение България 

връчи отличието за най-четящ град на Самоков. „Радвам, че 

тази година наградата отива в Самоков, град с вековни тра-

диции в развитието на културата и просветата по нашите 

земи. Използвам случая да поздравя учениците, които от 15-

ти септември тръгват на училище и да им пожелая здраве, 

високи оценки и още много прочетени книги.“     Вижте повече 

 

 

малки и големи и ще донесат много забавление в училище и 

вкъщи. На 15 септември към помагалата всяко дете получи и 

специален лист с послания от известни български журналис-

ти.                                                                             Вижте повече 

Брикел дари театър на 500 деца 

„Старозагорецът Кънчо Филипов, председател на Съвета на 

директорите на енергетичната фирма „Брикел”, подкрепи 

проекта „Деца на театър”, съобщиха от Драматичен театър 

„Гео Милев” в Стара Загора. Кънчо Филипов е откупил две 

представления за деца в неравностойно положение. Чрез 

този жест дарителят осигурява възможността 500 деца лише-

ни от родителски грижи, деца с увреждания или в неравнос-

тойно положение да се докоснат (някои от тях за първи път) 

до магията на театралното изкуство.                   Вижте повече 

Започват номинации за поощряване на млади учители 

във варненските училища 

Десетото издание на инициативата за поощряване на млади-

те учители на Варна – „Общинско отличие на млад учител за 

мотивиран и добър старт в учителската професия”, започва, 

съобщиха от дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт”. За първи път отличието е връчено през 2005 г. по 

повод Международния ден на учителя – 5-ти октомври. До 

този момент носители на отличието са 55 млади хора. За да 

бъде номиниран за отличието, учителят трябва да е на въз-

раст до 35 години, да има най-малко една година стаж по 

специалността и да не е носител на наградата през послед-

ните три години.                                                     Вижте повече 

 

Започва записването за новата учебна година в Модерна 

академия „Синдикат“ 

Модерна академия „Синдикат“ в Пловдив започва кампания-

та си по записване за новата учебна година. Това обявиха на 

пресконференция заместник-кметът на Пловдив Стефан 

Стоянов и част от преподавателите. Те се похвалиха с нови 

петима лектори и още три програми. „Синдикат“ предлага 

безплатно обучение на ученици от 8-ми до 12-ти клас в 8 

програми – „Литература на ХХ век“, „Идеи на ХХ век“, 

„Модерна музика“, „Модерни методи на мислене“, „Екранни 

изкуства“, „Графичен дизайн“, „Творческо писане“, „Визуални 

изкуства на ХХ век“.                                              Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/1024-2014-09-19-14-30-52
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1022-cartoon-network
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1036-500
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/1027-2014-09-19-15-04-19
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/1029-2014-09-19-15-23-18
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

30 септември - Перник, 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 

19 - 29 септември – Пловдив, Седмица на благотворител-

ността  

22 - 23 септември – Милано, Неформална среща на минис-

трите на здравеопазването на държавите-членки на Евро-

пейския съюз 

23 - 24 септември – Пловдив, Форум „Първи стъпки към 

големите възможности“ (Фондация „За нашите деца“) 

24 септември – Краен срок за кандидатстване по „Талантът 

обича всяко дете“ 

2 - 3 октомври – Велинград, Обучителна среща на тема 

„Взаимодействието между институциите – предизвикателст-

ва по пътя на екипността при работата по проекти“ 

13 - 14 октомври – Варна, Обучение на тема "Изготвяне и 

управление на проекти в социалната сфера" 

18 октомври – София, Форум Ключ – Сподели промяната! 

3 – 6 ноември – Китай, Ченгду, III Генерална асамблея на 

Световната организация на електронните правителства на 

градовете на местните власти „WeGo“, тема „Ангажиране на 

гражданите: открити, споделящи и сътрудничещи си градо-

вете” (регистрация до 30 септември)  

5 - 7 ноември – София, VI-та Национална среща на евроек-

спертите от общините, НСОРБ и НСОРБ – Актив ЕООД 

31 октомври - 2 ноември - София, Седми национален конг-

рес по психология 

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/1u9fwHE
http://bit.ly/1u9fwHE
http://navabg.com/bg/2014/09/17/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0/
http://navabg.com/bg/2014/09/17/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0/
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1017-2014-09-19-13-59-18
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1017-2014-09-19-13-59-18
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1017-2014-09-19-13-59-18
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=37935
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=37935
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1021-schneider-electric
http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1021-schneider-electric
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/10/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/10/02
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/10/02
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/obuchenie-upravlenie-proekti/
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/obuchenie-upravlenie-proekti/
http://forum-klyuch.info/upcoming/
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/


Бр. 38(3)/22.09.2014 г. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (временно замразен) 

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: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

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

електронна инфраструктура (14 януари 2015 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.) 

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.) 

Процедура за набиране на проектни предложения по Нацио-

нална програма за младежта /2011 -2015/ (19 септември 2014 

г.) 

Дарителска програма за опазване на природното и културно 

наследство „Мото-Пфое“ (27 октомври 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.) 

 

ДОКУМЕНТИ 

Изменения по процедура BG051PO001-1.1.13 - Ново работно 

място 

Проекти на Индикативни годишни работни програми на ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) за 

2014 г. и 2015 г. 

Проекти на Индикативна годишна работна програма по ОП 

„Региони в растеж" 2014-2020 за 2014 г. и 2015 г. 

Проект на Индикативна годишна работа програма на Опера-

тивна програма „Добро управление" за 2015 г. 

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. 

по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 2015 г. 

Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП 

„Околна среда" 

Проект на Стратегия за развитие на професионалното обра-

зование и обучение в Република България за периода 2015-

2020 г. 

Проект на Национална стратегия за насърчаване и повиша-

ване на грамотността (2014-2020) 

Проект на Инструкция за целодневната организация на учеб-

ния ден 
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