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НОВИНИ ОТ НАСО 

Вицепремиерът Христосков посети представителството 

на НАСО в Ямбол 

На 25 септември 2014 г. вицепремиерът и министър на труда 

и социалната политика Йордан Христосков бе на работно 

посещение в градовете Ямбол, Сливен и Бургас, където се 

срещна с областните управители и с директорите на терито-

риалните поделения на НОИ, АСП, АЗ и ИА ГИТ в тези градо-

ве. В 14.30 ч. министърът посети Комплекса за социални ус-

луги в Ямбол. Комплексът е и представителство на Национа-

лен алианс за социална отговорност за региона. Вицепреми-

ерът се запозна с материалната база, предоставяните от 

Комплекса социални услуги и екипите, които работят там, 

както и разговаря лично с потребители на част от услугите.  

Вижте повече 

НАСО с представителства в още пет града 

Национален алианс за социална отговорност продължава 

стратегическата си политика за активно присъствие по регио-

ни и сътрудничество с и подкрепа на доставчиците на соци-

ални услуги по места, както и развитие на партньорство меж-

ду всички участници в социалния сектор. В отговор на тази 

политика НАСО вече има регионални представителства в 

още пет града: Сливен, Смолян, Хасково, Кърджали и Пазар-

джик. Представител на НАСО за Сливен е Фондация 

"Милосърдие" - доставчик на социални услуги за хора с ув-

реждания, и основната мисия на Фондацията е преодоляване 

на последиците от дългогодишната социална изолация на 

младите хора с увреждания в Сливен.                Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
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Съветът на Европейския съюз ще дискутира по страте-

гическата програма на ЕС 

Правителството одобри позициите на България за предсто-

ящи заседания на Съвета на Европейския съюз. Съвет 

„Общи въпроси” ще се събере на 29 септември в Брюксел. 

Министрите ще проведат първи тематичен дебат по приори-

тетите от Стратегическата програма на Съюза в период на 

промени. Тема на дискусията ще бъде икономическият рас-

теж. Целта е да се състои конструктивен обмен на мнения 

по постигнатите резултати и предстоящите предизвикателс-

тва пред икономическия растеж. Предвижда се да бъдат 

приети заключения относно управлението на макрорегио-

налните стратегии на ЕС, които представляват възможност 

за цялостно развитие на даден по-голям регион.  

Вижте повече 

Ускоряване на преговорите по оперативните програми 

Техническите срещи с Европейската комисия относно отра-

зяването на официалните коментари по проектите на опера-

тивни програми 2014-2020 г. се осъществяват според зало-

жения план, беше отчетено на работна среща на вицепре-

миера по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова с 

ресорните заместник-министри и ръководители на управля-

ващите органи. В началото на август седем програми полу-

чиха коментари от Европейската комисия, като повечето от 

тях вече са отразени и са започнали преговори по същест-

во. Тази седмица се очаква Програмата за развитие на сел-

ските райони да получи първите коментари на Комисията по 

мерките и подходите, включени в нея.               Вижте повече 

Приет е доклад с актуализирани мерки по Националната 

програма за реформи 

Правителството прие доклад с нови и актуализирани мерки за 

Националната програма за реформи и за Конвергентната 

програма на България за 2014 г., които са в отговор на Препо-

ръката на Съвета на Европейския съюз от 8 юли т. г. Съветът 

е изготвил специфичните препоръки въз основа на оценката 

на Европейската комисия на актуализираните за 2014 г. наци-

онални програми за реформи и програмите за стабилност, 

както и на конвергентните програми на държавите-членки. С 

цел да се засили координацията и икономическото управле-

ние в ЕС, държавите-членки следва да ги вземат предвид при 

изготвянето на националните си бюджетни документи за след-

ващата година.                                 Вижте повече 

МС прие проект на ОП „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г. 

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 г. Зало-

женият бюджет на ОП РЧР 2014-2020 е в размер на 2.136 

млрд.лв., включително 14,1% националното съфинансиране. 

В тази сума влизат 108 млн. лв. от бюджета на Европейския 

съюз по Инициативата за младежка заетост. Към тях ще бъ-

дат добавени близо 150 млн. лв. от Европейския социален 

фонд, като общият размер на целевите средства за подкрепа 

на младите хора е в размер на близо 258 млн. лв. ОП РЧР 

2014-2020 е с най-голяма степен на готовност за стартиране 

от всички оперативни програми през новия програмен период. 

Очаква се да бъде утвърдена през ноември 2014 г.  

Вижте повече 

 

52 млн. лв е дефицитът в социалното министерство 

Около 52 млн. лева се очаква да бъде дефицитът в Министер-

ството на труда и социалната политика. Това са главно допъл-

нителни средства за социални помощи, поради по-големия 

брой подпомагани хора. Това каза вицепремиерът и министър 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1047-2014-09-26-12-10-35
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1045-2014-09-26-12-01-26
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1046-2014-09-26-12-08-31
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1038-2014-2020
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на труда и социалната политика проф. Йордан Христосков 

на посещение в Пловдив. Около 35 млн. лева са необходи-

ми за изплащането на социалните помощи до края на годи-

ната, 5 млн. лв. за финансиране на програма „Сигурност“ и 

още 5 млн. лв. за европейската инициатива „Гаранция за 

младежка заетост“.                                              Вижте повече 

МТСП отрече хипотезите за намаляване на пенсиите 

В Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната 

система въобще не е обсъждан вариант за намаление на 

пенсиите, съобщи в МТСП вицепремиерът и министър на 

труда и социалната политика Йордан Христосков. Той под-

черта, че при прилагането на Швейцарското правило, което 

се подкрепя от всички членове на съвета, ще има увеличе-

ние, а не намаление на пенсиите. „До края на годината се 

очаква дефлация от около 1%. Очакваното увеличение на 

средния осигурителен доход за тази година ще бъде около 

4.8%“, посочи вицепремиерът Христосков.        Вижте повече 

 

Бяха одобрени промени в наредбата за посредническа 

дейност по наемане на работа 

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за усло-

вията и реда за извършване на посредническа дейност по 

наемане на работа. В рамките на измененията се разширя-

ва обхватът на лицата, които могат да осъществяват пос-

редническа дейност, като се включват лицата с право да 

предоставят посреднически услуги по заетостта съгласно 

законодателството на друга държава - членка на Европейс-

кия съюз, или на друга държава - страна по Споразумението 

за Европейско икономическо пространство, или на Конфе-

дерация Швейцария, без да подлежат на регистрация, кога-

то извършват тези услуги временно или еднократно в Ре-

публика България.                                                Вижте повече 

 

Експерти от ЕК на посещение в Агенция по заетостта 

В отговор на отправено искане към Европейската комисия 

(ЕК) от страна на изпълнителния директор на Агенцията по 

заетостта (АЗ) Асен Ангелов за подкрепа при изпълнението 

на дадени препоръки от Съвета на Европейския съюз, между-

народен експертен екип ще дойде за първото си посещение в 

агенцията от 1 до 4 октомври 2014 г. Експерти от публичните 

служби по заетостта на Германия, Австрия и Белгия и от ЕК 

ще се запознаят с препоръките, отправени през юни 2014 г. 

към страната ни от Съвета на Европейския съюз.  

Вижте повече 

"Фонд за лечение на деца" с обновен обществен съвет 

Правителството направи промени в състава на Обществения 

съвет към центъра „Фонд за лечение на деца”. Целта е да се 

подобри функционирането на Съвета и да се осигурят усло-

вия за ползването на достъпна медицинска помощ за най-

малките пациенти. На мястото на досегашните членове на 

Обществения съвет - Владимир Пилософ, Борислав Влади-

миров, Стелиана Кюркчиева, Ирина Ковачева и Мая Данчева 

се определят за членове Огнян Бранков, Румен Кастелов, 

Анелия Буева – Велковска, Венета Божинова – Чамова и На-

дежда Цекулова.                                                     Вижте повече 

 

МЗ получи 11 млн.лв. за спешна помощ 

Правителството отпусна целево по бюджета на Министерст-

вото на здравеопазването допълнителни 11 млн. лв. Средст-

вата са за изпълнение на проекти за подобряване на психи-

атричната помощ и на организацията и координацията при 

оказване на спешна медицинска помощ. Те ще бъдат предос-

тавени на държавните психиатрични болници, на центровете 

за спешна медицинска помощ, за трансфузионна хематоло-

гия и на регионалните здравни инспекции.          Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1058-deficite
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1040-2014-09-26-07-38-33
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1039-2014-09-26-07-37-26
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1044-2014-09-26-09-08-16
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1048-2014-09-26-12-11-39
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1049-mz-11
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Домът за деца в Кошарица преустанови дейност 

Домът за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в с. Кошари-

ца, община Несебър, преустановява дейността си. Това стана 

с акт на изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП). Закриването на специализираната инсти-

туция е в резултат на изпълнението на Националната страте-

гия „Визия за деинституционализация на децата в Република 

България” и на проект „Детство за всички”, изпълняван от 

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), в партньор-

ство с АСП и Министерството на здравеопазването.  

Вижте повече 

 

МСС-България проведе обмен на опит в Швейцария 

Между 15 и 18.09.2014 г. група специалисти от МСС-България 

и сдружение "Самаряни", организации-партньори по проект " 

Партньорство за ефективни и достъпни услуги по превенция 

на институционализацията на деца", Договор CSP 030-

021/25.07.2013, финансиран от Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество бяха на работно посещение в кантон Цюрих. Посе-

щението бе организирано от швейцарския партньор по проек-

та- МСС-Швейцария. В групата бяха включени и представите-

ли на общините В. Търново, Севлиево и Търговище, в които 

МСС-България предоставя услуги за деца и семейства.  

Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Трудовата мобилност – ключ за преодоляване на пре-

дизвикателствата с недостига на умения в ЕС 

Подобряването на трудовата мобилност, т.е. желанието и 

възможността на работещите да сменят работата си или да 

се преместват да работят в друг регион, е от жизнено значе-

ние за европейската икономика, както става ясно от неотдав-

нашен съвместен доклад на Европейската комисия и ОИСР. 

Предвижда се населението на ЕС в трудоспособна възраст 

(15—64 години) да намалее с 7,5 млн. между 2013 и 2020 г., 

поради което Съюзът следва да намери начин за по-

ефективно използване на уменията на мигрантите, за да се 

запази конкурентоспособността на Европа.        Вижте повече 

 

Доставчиците на социални услуги подпомагат устойчи-

вия растеж 

Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD и президент на 

Social Services Europe (SSE) участва в публично изслушване, 

организирано от Европейския икономически и социален ко-

митет (EESC), на което той сподели възгледите на доставчи-

ците на социални услуги по политиката на ЕС за социалните 

предприятия. Събитието целеше представяне на политичес-

ки препоръки към новата Европейска комисия и новоизбра-

ния Европейски парламент за създаване на по-благоприятна 

рамка за сектора на социалните предприятия.   Вижте повече 

 

Намалява броят на децата в домовете за сираци 

До 2025 г. в България трябва да бъдат закрити всички детски 

домове. Това обяви Антоанета Ненкова от Българския хел-

зинкски комитет, цитирана от БНР. В момента броят на домо-

вете е 106, а закритите са около 31. Децата в тях са 3819. По 

думите на Ненкова се отчита спад, тъй като в началото на 

реформата децата са били 5695. Въпреки това входът към 

детските институции не е затворен, защото настаняването в 

тях все още продължава. Като най-тревожна тенденция Анто-

анета Ненкова отчете нарастването на дела на директния 

трансфер от родилни отделения.                          Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1041-2014-09-26-07-41-36
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http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1043-2014-09-26-08-49-25
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Социално предприятие започна работа в Пловдив 

Първата оранжерия с иновативна лаборатория в социален 

комплекс посрещна на 25 октомври 2014 г. първите си гости. 

Тя се намира в КСУ „Св. Георги“ в Пловдив, член на Национа-

лен алианс за социална отговорност, и в нея ще се отглеждат 

цветя, зеленчуци и иновативни култури като стевия, арония, 

студоустойчиви череши, къпини без бодли, малини и ягоди. 

Така още в началото на новата учебна година тук стартира 

дейност социално предприятие, което по думите на директо-

ра на КСУ „Св. Георги“ Апостол Делев ще интегрира чрез 

труд в реална среда хората със специфични потребности.  

Вижте повече 

НАРД планира социална компания 

Представители на най-голямата медия в германския град 

Дортмунд Ruhr Nachrichten са на посещение в Пловдив по 

покана на Национален алианс за работа с доброволци 

(НАРД). НАРД е член на Национален алианс за социална 

отговорност. Главният редактор Волфрам Кивит е член на 

Управителния съвет на Ротари Клуб в Дортмунд и осигури 

оборудването за един от най-новите проекти на НАРД – ши-

вашко предприятие за лица от маргинализирани и малцинст-

вени групи, което се очаква да стартира до няколко месеца 

като социално предприятие. Г-н Кивит бе придружен от жур-

налист от медията – Петер Бандерман, както и от Мирко 

Шваниц, с когото НАРД работи от години по различни проек-

ти.                                                                             Вижте повече 

Смолян посрещна шампионите от "Спешъл Олимпикс" 

„Благодарим Ви, че прославихте Смолян и България”, каза 

зам.- кметът Марин Захариев, който заедно със секретаря 

Момчил Николов днес бяха гости на тържеството, подготвено 

в Ресурсния център в Смолян по посрещането на медалисти-

те от „Спешъл Олимпикс” 2014 Вероника Демирева и Дими-

тър Соколов. „Всяка година община Смолян подпомага подго-

товката и участието на децата в тези игри. Ресурсът е не ма-

лък, но винаги сме отделяли от оскъдния бюджет на община-

та, защото нашите деца трябва да бъдат успешни, щастливи 

и заслужават да се изявят на такова престижно световно със-

тезание, каквото е „Спешъл Олимпикс”, посочи зам.-кметът.  

Вижте повече 

София планира "Детска къща" - за новородени и деца до 

7 годишна възраст 

Кметът на София Йорданка Фандъкова се запозна с напредъ-

ка на работата по проекта за изграждане на център за наста-

няване от семеен тип „Детска къща” за новородени и деца до 

7 годишна възраст Бяха обсъдени и предстоящите дейности 

за неговото реализиране в присъствието на кмета на район 

„Възраждане” Савина Савова, Иванка Шалапатова, изпълни-

телен директор на фондация „За Нашите Деца”, Ангел Анге-

лов, собственик на фирма Градус, рекламна агенция “The 

Smarts” и други ангажирани с инициативата.        Вижте повече 

 

Община "Тунджа" стимулира талантливи деца 

На 15 септември 2014 г., денят в който беше открита новата 

учебна година, Община „Тунджа” за пореден път подкрепи 

своите ученици и студенти, постигнали високи резултати в 

областта на образованието, изкуствата и спорта. На третата 

за 2014 г. сесия, еднократно финансово стимулиране в раз-

мер на 9 640 лева беше връчено на 114 млади хора, жители 

на общината. Средствата са изцяло от дарения, събрани на 

проведения през месец декември 2013 г. благотворителен 

бал.                                                                           Вижте повече 

Откриха център за временно настаняване в Добродан 

В троянското село Добродан бе открит център за временно 

настаняване. Той ще обслужва жители на Троян, временно 

или трайно лишени от дом. Ще им се осигурява подслон за 

срок до три месеца годишно, съобщи БТА. Капацитетът му е 

за четирима потребители, които ще получават комплекс от 

социални услуги, извършвани от персонала на Дома за стари 

хора в селото. "Този център беше създаден от болките на 

хората в троянска община. През изминалите години сме се 

сблъсквали с проблемите на хора, които трудно можем да 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1052-2014-09-26-15-33-39
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1053-2014-09-26-15-36-37
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1054-2014-09-26-15-39-09
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1055-detska-kushta
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1056-2014-09-26-15-47-08
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решим - дете, напуснало дома в Дълбок дол, хора с изгорели 

къщи, възрастни, преживяли тежки семейни проблеми.  

Вижте повече 

Проект „Заслужавам детство" подкрепи 204 деца и техни-

те семейства 

На двудневен форум в Пловдив под надслов „Първи стъпки 

към големите възможности" фондация „За Нашите Деца" 

представи резултатите по проект „Заслужавам детство", чия-

то цел е предоставяне на услугата „Ранна детска интервен-

ция", съобщиха от организацията. Проектът се реализира в 

партньорство с фондация „Карин дом" – Варна и с финансо-

вата и експертна подкрепа на фондация „Отворено общест-

во" – Лондон. Официални гости на събитието бяха Веселина 

Ботева - директор "Социални дейности" към община Плов-

див, Надя Танева - директор "Социално подпомагане" - Плов-

див, Галина Маркова – доктор по социалната работа.  

Вижте повече 

Русе стартира проект „Нашите деца са нашата отговор-

ност" 

На 1.10.2013г. Община Русе стартира проект „Нашите деца 

са нашата отговорност - разкриване на комплекс от резидент-

ни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 

18 г. в Община Русе“. В рамките на проекта са разкрити и 

функционират 3 Центъра за настаняване от семеен тип 

(ЦНСТ) – „Вяра“, „Надежда“, „Любов“. В изпълнението на дей-

ностите по проекта, на 1.09.2014г. още 8 деца и младежи от 

домове за деца лишени от родителска грижа бяха настанени 

в новите социални услуги. Преди преместването на децата и 

младежите в трите ЦНСТ, бяха проведени опознавателни 

срещи, както и гостувания с цел успешното им адаптиране.  

Вижте повече 

КУЛТУРА 

ИНТЕРВЮ 

Вицепремиерът Йордан Христосков: Пенсионна-

та система няма да фалира 

Интервю на заместник министър-председателя по социал-

на политика и министър на труда и социалната политика 

за в. „Преса“ 

Фондация „Старт”  

Шести национален конкурс по изобразително из-

куство 2014 г. 

„Четирите годишни времена” 

Рисунки на деца и младежи с увреждания 

 

Размер на рисунките: А4 или А3  (хоризонтално) се 

изпращат на адрес: 

София 1504, ул. „Сан Стефано” 29, за конкурса 

„Четирите годишни времена” 

Необходимо е да бъдат посочени три имена, населено 

място, код, улица и номер, телефон за обратна връз-

ка. 

Краен срок:      01.10.2014 г.  

 

Рисунките ще бъдат оценявани от професионално 

жури. Класираните творби ще бъдат включени в 

календар на Фондация „Старт“. 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1059-2014-09-26-16-18-44
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1060-204
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1061-2014-09-26-16-20-31
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/1050-2014-09-26-12-31-15
http://nasoki.bg/index.php/interview/15-interview/1050-2014-09-26-12-31-15
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

30 септември - Перник, Регионален форум на доставчици-

те на социални услуги 

Регионалният 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.  

9-10 октомври - Осло, Норвегия, Международна конферен-

ция на EASPD „Дом за всички“ 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора 

с увреждания (EASPD) заедно с норвежката фондация SOR и 

партньорите на PUSH Европа: (FEANTSA, CECODHAS и 

МНЕ) имат удоволствието да Ви поканят на тяхната наци-

онална конференция по въпросите з предоставянето на 

жилищни услуги и настаняване на хора с увреждания, хора с 

психични проблеми, бездомни хора и хората, нуждаещи се от 

жилищна подкрепа. Конференцията ще се проведе в Осло на 

9 и 10 октомври 2014 г. Конференцията е организирана в 

партньорство с различни европейски и национални мрежи, 

както и скандинавски организации в сектора с услуги за под-

крепа на уязвимите групи хора. 

14 октомври - София,  Обучителен център, Работна среща 

„Методика за дневните центрове“ 

Обучителният център на НАСО (София, ул. Сердика 13) 

организира работна среща - дискусия за разработване на 

предложение за изготвяне на методика за услугата „Дневен 

център за деца с увреждания“. Ще бъдат представени и 

обсъдени изведените предложения от проведените семина-

ри – добри практики, проблеми и развитие в услугата 

„Дневен център за деца с увреждания“ . 

15 октомври - Враца, Регионален форум на доставчиците 

на социални услуги 

НАСО традиционно ще представи възможностите за парт-

ньорство между националните, местните власти и непра-

вителствения сектор, както и механизмите за партньорс-

тво на международно ниво чрез Европейска асоциация на 

доставчиците на социални услуги, чийто представител за 

България е НАСО и ще изгради база за партньорство с дос-

тавчиците от региона на Враца. 

16 октомври - Монтана, Регионална среща на доставчици-

те на социални услуги 

НАСО организира Регионална среща на доставчиците на 

социални услуги от област Монтана. Темата на срещата е 

„Партньорство за по-добри социални услуги“, в рамките на 

която НАСО ще представи дейността и целите на Алианса 

и ще представи възможности за партньорство и подкрепа 

за развитие на социалните услуги. На срещата ще бъдат 

обсъдени актуални въпроси, свързани със социалните поли-

тики и проблеми в работата на доставчиците на социални 

услуги от региона. 

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://bit.ly/1mAj6Lz
http://bit.ly/1mAj6Lz
http://bit.ly/YotJpf
http://bit.ly/YotJpf
http://bit.ly/1olWfPi
http://bit.ly/1olWfPi
http://bit.ly/1pxvoiM
http://bit.ly/1pxvoiM
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ПРЕДСТОЯЩО 

29 септември – София, Заседание на Националния съвет 

за тристранно сътрудничество 

1 октомври - Пазарджик, Официално откриване на Между-

народния месец и 13-та кампания за Пазарджишкия регион 

в борбата за рака на гърдата  

2 - 3 октомври – Велинград, Обучителна среща на тема 

„Взаимодействието между институциите – предизвикателст-

ва по пътя на екипността при работата по проекти“ 

8-10 октомври – Самоков, Обучение „Практически аспекти в 

създаването и управлението на търговски дружества с об-

щинско участие” (НСОРБ) 

11 октомври – София, Девети годишен благотворителен 

бал на фондация "Сийдър" 

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

управление на проекти в социалната сфера" 

18 октомври – София, Форум Ключ – Сподели промяната! 

22 октомври - София, Конференция „Чуйте нашите гласове! 

Популяризиране и насърчаване на участието на деца с ин-

телектуални затруднения”, Фондация Сийдър 

22-24 октомври – София, Обучение за създаване на ефек-

тивни форми на междуобщинско сътрудничество (НСОРБ), 

за областите Софийска, Видин, Монтана, Враца, Плевен, 

Ловеч, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик 

29-31 октомври – Варна, Обучение за създаване на ефек-

тивни форми на междуобщинско сътрудничество (НСОРБ), 

за областите Варна, Велико Търново, Добрич, Шумен, Тър-

говище, Разград, Русе и Силистра 

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

Световната организация на електронните правителства на 

22 октомври - Сливен, Регионален форум на доставчиците 

на социални услуги 

НАСО традиционно ще представи възможностите за парт-

ньорство между националните, местните власти и непра-

вителствения сектор, както и механизмите за партньорс-

тво на международно ниво чрез EASPD, чийто представи-

тел за България е НАСО и ще изгради база за партньорст-

во с доставчиците от региона на Сливен. 

23 октомври - Ямбол, Регионален форум на социалните 

услуги 

На форума участие ще вземат всички общини и социални 

услуги от област Ямбол. Организатор на срещата е Нацио-

нален алианс за социална отговорност и КСУ-Ямбол, предс-

тавител на НАСО за Ямбол.  

23 октомври - Ямбол, Национална среща-семинар  за пред-

ставителства на НАСО „Актуални европейски, национални 

и местни социални политики за развитие на социалните 

услуги“ 

Семинарът е предназначен за представители на НАСО от 

цялата страна. Ще бъдат обсъдени актуални теми, свърза-

ни с развитието на социалните услуги и социалните поли-

тики в България. Едновременно с това ще бъдат създадени 

възможности за обмен на опит и обсъждане на бъдещите 

планове на НАСО и отделните представители за следва-

щия период. 

24 октомври - Ямбол, Национална годишна заключителна 

среща „Заедно можем повече“ 

Целта на тези срещи е да се организира форум за предста-

вяне на работни казуси, пространство за споделяне, съв-

местно търсене на алтернативи и работни хипотези за 

справяне с възникналите проблеми, като успоредно с това 

се създава място за взаимна подкрепа и усвояване на нови 

знания. 

29 октомври - Велико Търново, Среща-семинар „Работа с 

хора с увреждания“ 

Семинарът е насочен към студенти /психолози, социални 

работници, социални педагози, начални педагози и др./ и 

преподаватели от Великотърновския университет. 

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0217&n=3670&g=
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0217&n=3670&g=
https://www.facebook.com/events/382023845284474/?sid_reminder=7520812812780699648
https://www.facebook.com/events/382023845284474/?sid_reminder=7520812812780699648
https://www.facebook.com/events/382023845284474/?sid_reminder=7520812812780699648
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://projects-namrb.org/index.php/bg/home/225-2014-09-22-06-43-19
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/225-2014-09-22-06-43-19
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/225-2014-09-22-06-43-19
https://www.facebook.com/events/315119975337710/
https://www.facebook.com/events/315119975337710/
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/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://bit.ly/1xq8hj9
http://bit.ly/1xq8hj9
http://bit.ly/1xq8i6D
http://bit.ly/1xq8i6D
http://bit.ly/1yuFsmR
http://bit.ly/1yuFsmR
http://bit.ly/1yuFsmR
http://bit.ly/1yuFsmR
http://bit.ly/1ngCyNW
http://bit.ly/1ngCyNW
http://bit.ly/ZhabVc
http://bit.ly/ZhabVc
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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: 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.) 

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.) 

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.) 

АХУ, Определяне на приложимостта и внедряване на добри 

практики за защитена заетост за хора с увреждания в Бълга-

рия (24 октомври 2014 г.) 

Програма за подкрепа на НПО в България: Изграждане на 

капацитет на НПО (18 ноември 2014 г.) 

Програма за подкрепа на НПО в България: Социално включ-

ване и овластяване на уязвими групи (18 ноември 2014 г.) 

Програма за подкрепа на НПО в България: Демокрация, пра-

ва на човека и добро управление (18 ноември 2014 г.) 

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

гражданите: открити, споделящи и сътрудничещи си градове-

те” (регистрация до 30 септември)  

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

пертите от общините, НСОРБ и НСОРБ – Актив ЕООД 

12-14 ноември – Стара Загора, Обучение за създаване на 

ефективни форми на междуобщинско сътрудничество 

(НСОРБ), за областите Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хаско-

во, Кърджали, Пловдив, Смолян, Бургас и Габрово 

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

рес по психология 

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/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1sdvpMk
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1xOJkcQ
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/V5ZfHm
http://bit.ly/1q1VrPD
http://bit.ly/1vodqEY
http://bit.ly/1vodqEY
http://bit.ly/1vodqEY
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1rzILEQ
http://bit.ly/1rzILEQ
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://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/

