
Бр. 4(4)/26.01.2015 г. 

НАСО    

Nasoki.bg 

КАЛЕНДАР 
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АСП и НАСО стартират съвместна консултативна прием-

на 

В продължение на установените партньорски ангажименти 

между Агенцията за социално подпомагане и Национален 

алианс за социална отговорност, както и направени предло-

жения от членове на НАСО за установяване на възможности 

за редовна комуникация и обратна връзка между доставчици-

те на услуги и АСП, НАСО договори провеждането на ежеме-

сечна консултативна приемна с експерти на АСП. Доставчи-

ците на услуги ще имат възможност да поставят своите въп-

роси, да излагат своите казуси и да получават официален 

отговор на запитванията си, както и да правят предложения 

за подобряване на действащата уредба.            Вижте повече 

 

Първо заседание на НСИХУ под председателството на 

вицепремиера Калфин 

На 22 януари 2015 г. в сградата на Министерството на труда 

и социалната политика се проведе първото заседание на 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, 

председателствано от вицепремиера и министър на труда и 

социалната политика Ивайло Калфин. Г-н Георги Георгиев, 

председател на Национален алианс за социална отговор-

ност, също участва в заседанието, в качеството си на редо-

вен член. Дневният ред включваше обсъждане и приемане 

на проекти на концепция за промени в нормативната уредба 

във връзка с прилагането на чл. 21.                     Вижте повече 

НОВИНИ ОТ НАСО 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/155bgSM
http://bit.ly/18bUrXD
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

EK представя закон за Европейския фонд за стратегичес-

ки инвестиции 

Само 50 дни след обявяването на амбициозния си План за 

инвестиции за Европа за насърчаване на създаването на 

работни места и постигането на растеж, Европейската коми-

сия прие законодателно предложение за Европейския фонд 

за стратегически инвестиции, който ще бъде създаден в тяс-

но сътрудничество с Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ). Фондът е в основата на инвестиционната офанзива на 

председателя Юнкер, чрез която ще се мобилизират поне 

315 милиарда евро в частни и публични инвестиции в целия 

Европейски съюз. Чрез него ще се подпомогнат стратегичес-

ки инвестиции, като широколентовите и енергийните мрежи, 

и ще бъдат подкрепени по-малките предприятия, които имат 

до 3000 работници.                                                Вижте повече 

Правителството прие управленската си програма 

Министерски съвет прие Програма на правителството за ста-

билно развитие на Република България (2014-2018 г.). Доку-

ментът е разработен в изпълнение на Коалиционното спора-

зумение за съставяне на проевропейско реформаторско пра-

вителство за устойчиво развитие на България. Той се базира 

на Програмната декларация, съдържаща приоритети, които 

ще допринесат за укрепване на държавността и ангажиране 

със състоятелни, ефективни и дългосрочни политики в об-

ласти като съдебна реформа, здравеопазване, образование, 

пенсионна реформа, енергетика, изборно законодателство, 

демографска политика.                                         Вижте повече 

МТСП проведе първата среща със социални партньори и 

депутати по пенсионната реформа 

„Ще търсим цялостно съгласие по пакета за пенсионната 

система“, заяви министър Калфин след първата среща със 

социалните партньори и депутати по пенсионната реформа. 

Три бяха основните точки, обсъдени по време на първата от 

серията дискусии по пенсионната реформа, инициирани от 

министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин – 

нарастването на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и 

фонд „Безработица“, промените във възрастта за пенсиони-

ране и необходимия стаж, както и промените в размера на 

максималния осигурителен доходи за земеделските произво-

дители.                                                                     Вижте повече 

МТСП и МОТ ще си сътрудничат за пенсионната реформа 

и младежката заетост 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и 

Международната организация по труда (МОТ) ще си сътруд-

ничат и в областта на пенсионната реформа и младежката 

заетост. За това се договориха на 20 януари 2015 г. министъ-

рът на труда и социалната политика Ивайло Калфин и Патри-

ция О‘Донован, директор на Международния обучителен цен-

тър (МОЦ ) на МОТ в Торино, Италия. Заедно със заместник-

министър Лазар Лазаров, те взеха участие в общо заседание 

на управителните съвети на съвместно реализираните два 

проекта - „Изграждане на институционален капацитет на 

МТСП” и „Подкрепа на МТСП за развитие на човешките ре-

сурси в страните от Югоизточна Европа”.            Вижте повече 

България ще е домакин на Международна конференция 

за новата Стратегия за детето на Съвета на Европа 2016 - 

2019 

Международна конференция, посветена на новата Стратегия 

за детето на Съвета на Европа за периода 2016 г. -2019 г., ще 

бъде организирана по време на ротационното председателст-

во на Република България на Комитета на министрите на Съ-

вета (ноември 2015 г. - май 2016 г.). Решението бе взето по 

предложение на председателя на Държавната агенция за 

закрила на детето г-жа Ева Жечева на второто заседание на 

Националния координационен механизъм по правата на чове-

ка (НКМПЧ). То се проведе на 22 януари под ръководството 

на министъра на външните работи Даниел Митов.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1548-ek
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1543-2015-01-24-10-32-22
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1534-2015-01-24-07-43-12
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1533-2015-01-24-07-41-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1536-bulgaria-host
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Министър Калфин обяви промени в два закона за соци-

ално подпомагане 

В момента разработваме промени в Закона за социалното 

подпомагане и в Закона за семейните помощи за деца. Това 

обяви по време на посещението си в Центъра за обществена 

подкрепа в община Раднево министърът на труда и социал-

ната политика Ивайло Калфин. Отворени сме към всякакви 

предложения от страна на експертите в сферата за социално 

подпомагане, които биха я подобрили, модернизирали и оп-

тимизирали. Искаме да направим така, че парите за децата и 

семействата им, да достигнат наистина до тези, които се нуж-

даят от тях.                                                              Вижте повече 

 

442 000 лв. от бюджета на МТСП са предвидени за интег-

рация на бежанци 

„Мерките, свързани с бежанците трябва да са хоризонтални, 

а не да са фокусирани единствено в дейността на една от-

делна институция. Вярвам, че ефективната интеграция на 

бежанците зависи от успешното партньорство на централна-

та и местната власт“, подчерта ръководителят на национал-

ния съвет за сътрудничество по етническите и интеграцион-

ните въпроси в МС и министър на труда и социалната поли-

тика Ивайло Калфин, по време на среща с представителя на 

върховния комисар за бежанците на ООН Роланд-Франсоа 

Вейл. Той изтъкна, че социалната интеграция на бежанците е 

сред водещите теми на министерството.             Вижте повече 

 

Преодоляването на ниската мотивация на младите хора 

за включване на пазара на труда e ключова цел на МТСП 

"Мотивацията на младите хора е едно от сериозните предиз-

викателства пред екипа на Министерството на труда и соци-

алната политика. В тази посока предстои да насочим много 

усилия. Различни проекти са заложени и в програмата на 

Правителството, за да можем наистина да преодолеем проб-

лема с младежката безработица. „Шанс за младежи в риск“ е 

един много добър пример за това, че когато работят хора със 

сърце, с желание и умения, добрите резултати са налице, 

независимо от трудностите, които е трябвало да преодолеят“, 

това каза по време на заключителната конференция по про-

ект „Шанс за младежи в риск“,  министърът на труда и социал-

ната политика Ивайло Калфин в гр. Стара Загора на 23 януа-

ри 2015 г.                                                                  Вижте повече 

 

Министър Калфин обсъди с представител на УНИЦЕФ за 

България предстоящия междинен преглед на дейността 

на организацията в България 

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин 

получи от Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за Бълга-

рия, Независим преглед на напредъка и предизвикателствата 

при деинституционализацията на децата в България. Двамата 

обсъдиха и предстоящия междинен преглед на дейността на 

организацията, в рамките на настоящата й петгодишна прог-

рама. Очаква се в него да бъдат включени три направления – 

деинституционализация на деца, работа с млади хора в риск, 

които са нито заети с образование, нито с работа както и таки-

ва, свързани с правата на детето.                         Вижте повече 

Очаква се одобрение на ОП "Наука и образование за инте-

лигентен растеж" до края на март 

Министерството на образованието и науката приключи на 

експертно ниво преговорния процес с Европейската комисия 

за новата Оперативна програма „Наука и образование за ин-

телигентен растеж“ 2014-2020 година. Не се предвиждат пове-

че промени по текстовете на програмата. Официалното реше-

ние на Европейската комисия за одобрение на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-

2020 г.“ се очаква до края на месец март 2015 година. Минис-

терството на образованието и науката стартира процедура по 

формиране на подкомитет „Научни изследвания и технологич-

но развитие”, както и три тематични работни групи.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1562-2015-01-24-17-33-05
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1531-442-000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1535-e
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1532-2015-01-24-07-40-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1542-2015-01-24-09-10-59
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Посланикът на Франция благодари на АСП 

В писмо до изпълнителния директор на Агенцията за социал-

но подпомагане (АСП) Ивайло Иванов посланикът на Фран-

ция в България г-н Ксавие Лапер дьо Кабан изразява своята 

признателност за бързите и ефикасни мерки, предприети в 

полза на 4-годишно дете от Франция, озовало се без родител 

на ГКПП Капитан Андреево на 31 декември 2014 г. Благода-

рение на ефективните действия на службите на АСП в много 

кратки срокове детето е предадено на майка си и върнато във 

Франция в добра психологическа и физическа кондиция.  

Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Заетост и социално развитие: В годишен преглед се по-

сочват основните фактори за устойчивост на кризи 

В страните, в които се предлагат висококачествени работни 

места, осигурява се ефективна социална закрила и се инвес-

тира в човешки капитал, се наблюдава по-голяма устойчи-

вост на икономическата криза. Това е един от основните из-

води в прегледа на заетостта и социалното развитие в Евро-

па за 2014 г., в който се разглеждат последиците от рецесия-

та. В прегледа също така се подчертава необходимостта от 

инвестиции за създаване и поддържане на подходящи уме-

ния на работната сила с цел повишаване на производител-

ността, както и от възстановяване на сближаването между 

страните от ЕС.                                                      Вижте повече 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Висока оценка за социалните грижи в Стара Загора даде 

днес вицепремиерът Ивайло Калфин 

Работата на кмета Живко Тодоров и общинската админист-

рация в Стара Загора в областтта на социалните грижи по-

лучиха висока оценка от вицепремиера и министър на труда 

и социалната политика Ивайло Калфин, който бе в града на 

23 януари. Те проведоха среща в сградата на общината, 

заедно с ресорния зам.-кмет Иванка Сотирова и д-р Евгений 

Желев, от екипа на министъра. Това съобщиха от пресцен-

търа на община Стара Загора. „Стара Загора е един от доб-

рите примери за активна община, която ползва максимално 

възможностите, които се създават в страната, особено в 

сферата на социалните грижи.                           Вижте повече 

Бонус за учители, работещи с деца със специални нуж-

ди, предвижда новият КТД във Варна 

Допълнително възнаграждение от 20 лева към заплатата 

ще получават учителите и директорите на училища и детс-

кия градини, които работят с деца със специални образова-

телни потребности. Това е заложено в новия Колективен 

трудов договор в сферата на средното образование, който 

предстои да бъде подписан във Варна. Параметрите на 

документа са окончателно уточнени след редица срещи на 

комисията за тристранно сътрудничество между Община 

Варна, синдикати и работодателски организации в сферата 

на средното образование.                                   Вижте повече 

Девет столични офиса на АСП са обновени с европейс-

ки средства 

Ремонтирани и обновени с европейски средства са девет 

офиса на 6 столични дирекции „Социално подпомагане" - 

Сердика, Лозенец, Възраждане, Красно село, Оборище и 

Слатина. Финансирането е с подкрепата на Оперативна 

програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. по Среднос-

рочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), проект 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1539-2015-01-24-08-10-20
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1547-2015-01-24-11-48-39
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1561-2015-01-24-17-31-47
http://nasoki.bg/bg/nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1550-2015-01-24-14-33-54
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„Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна дър-

жавна социална инфраструктура". Агенцията за социално 

подпомагане (АСП) е конкретен бенефициент по тази програ-

ма, в чиито рамки се обновяват 89 сгради на 65 дирекции 

„Социално подпомагане" в цялата страна.          Вижте повече 

Конференция набеляза мерки за гарантиране правото на 

детето за контакти с двамата родители 

Мерки за усъвършенстване на нормативната база и подобря-

ване на координацията между институциите, за да се гаран-

тира достъпа до права на дете в родителски конфликт, обсъ-

диха на 20 януари 2015 г. представители на държавни инсти-

туции, законодателната и съдебната власт, прокуратурата, 

адвокати и неправителствени организации на конференция 

„Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. 

Родителски конфликти”. Форумът бе организиран от Държав-

ната агенция за закрила на детето в партньорство с родител-

ски организации.                                                    Вижте повече 

Регионална среща на доставчици на нови социални услу-

ги за деца в Плевен 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

г-жа Ева Жечева откри на 23 януари 2015 г. двудневна среща 

за обмяна на опит между доставчици на нови социални услу-

ги за деца. „Целта на регионалните срещи, които ще се про-

ведат в шестте района за планиране, е да се координират и 

катализират действията на всички участници в процеса на 

деинституционализация на деца, за да осигурим на всяко 

дете равни възможности за социално включване”, каза при 

откриването г-жа Жечева.                                     Вижте повече 

Откриване на „Синя стая” и дискусия по проблемите на 

децата в конфликт със закона в Сливен 

„Синя стая", в която по щадящ начин ще могат да бъдат изс-

лушвани деца, жертви или свидетели на насилие или деца в 

кофликт със закона, бе открита в Сливен. Гости на събитието 

бяха президентът Росен Плевнелиев, министърът на право-

съдието Христо Иванов, посланикът на Френската република 

у нас Ксавие Лапер дьо Кабан, Таня Радочай, представител 

на УНИЦЕФ за България и др. Кръглата маса на тема „Достъп 

до правосъдие - гаранции за правата на децата и децата в 

конфликт със закона", последвала откриването на „Синята 

стая" и проведена в сградата на Община Сливен, беше откри-

та от президента Росен Плевнелиев.                    Вижте повече 

Център за слухова и говорна рехабилитация отвори врати 

в София 

Столична община има устойчива политика в подкрепа работа-

та за хората с увреждания и предоставените услуги в тази 

област. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова при 

разкриването на Център за слухова и говорна рехабилитация. 

На събитието присъства и председателя на Столичен общинс-

ки съвет Елен Герджиков.  Преди няколко месеца Столичен 

общински съвет взе решение и предостави на Сдружение 

"Здраве за всички" помещение в сградата на болница „Царица 

Йоанна – ИСУЛ” за разкриване на Център за слухова и говор-

на рехабилитация.                                                   Вижте повече 

Високо отличие за директора на Защитено жилище за ли-

ца с умствени затруднения в София 

На 15.01.2015 г. в зала "Тържествена" на Централния военен 

клуб беше връчен Национален златен приз "Човешки ресурси 

2014" за принос в социалните дейности на директора на Защи-

тено жилище за лица с умствени затруднения г-жа Искра Пет-

рова. Решението за присъждането на тази толкова ценна наг-

рада е на Управителните съвети на фондациите "Човешки 

ресурси в България и евроинтеграцията" и "Национално сдру-

жение на социалните услуги" и на редколегията на списание 

"Човешки ресурси".                                                  Вижте повече 

Всички нови улици във Варна ще бъдат достъпни за хора 

с увреждания 

„Нашите усилия са насочени към това градската среда във 

Варна да бъде достъпна за хората с увреждания, затова се 

вслушваме във всяко мнение и позиция по темата. В тази 

връзка пешеходната част на бул. „Трети март“ ще бъде раз-

ширена в определени зони, за да може да бъде удобна за 

хората с инвалидни колички и майките с деца – така, както 
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сигнализираха хората. В случая бе извършена само рехаби-

литация на улицата, предполагам, че затова не е било съоб-

разено това изискване“, това обяви кметът на Варна Иван 

Портних по време на среща с хора с увреждания, потребите-

ли на социални услуги и родители на деца с увреждания.  

Вижте повече 

Центърът за обществена подкрепа в Своге навърши една 

година 

На 21 януари се навърши точно една година от отварянето 

на Центъра за обществена подкрепа в град Своге. Годишни-

ната бе отбелязана със специално тържество, организирано 

от служителите и децата от Центъра, съвместно с Община 

Своге. Официални гости бяха – кметът на общината инж. 

Жоро Цветков, заместник-кметовете Ренета Кръстанова и 

Юлиян Асенов, секретарят Мая Ташунова, началник отдел 

„Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“-

Своге Диана Илиева, директори на училища и детски градини 

на територията на община Своге, както и много граждани. 

Специални гости бяха и служителите от ЦОП-гр. Долна баня, 

който работи в партньорство с ЦОП-Своге.         Вижте повече 

Създателят на методиката KASZPEM за работа с младежи 

в институции гостува в Пловдив 

Между 16 и 18 януари 2015 се проведе девети модул от про-

екта на НАРД „Усвояване и прилагане на терапевтично-

педагогически метод KASZPEM за подкрепа на млади хора в 

риск в България“. Представени бяха изискванията при адми-

нистриране на групите – въпросници за младежите, за възпи-

тателите, изисквания за попълване на формулярите от про-

ведена сесия. Проведени бяха пробни разигравания на игри-

те. На обучението присъства и автора на унгарската методи-

ка Януш Котенц. Пред него бяха представени разигравания 

на игрите. Той даде съвети за начина на водене на игра, за 

работата с различни групи, за тяхното формиране и за тема-

тизирането на срещите с тях.                                Вижте повече 

Регионална среща за Стратегическо планиране и застъпни-

чество в Стара Загора 

На 22 януари 2015г. в конферентна зала „Ефир” в Стара Заго-

ра бе проведена работна среща за представяне проект на Инс-

титут за регионални и международни изследвания /ИРМИ/ пред 

представители на 8 неправителствени организации от Стара 

Загора. Проектът „Стратегическо планиране и застъпничество: 

Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземане-

то на решения и диалога с местната власт„ е финансиран в 

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо прост-

ранство 2009-2014 г.                                                 Вижте повече 

Казанлък организира Дни на отворените врати в центрове-

те за настаняване от семеен тип и защитеното жилище 

Община Казанлък организира Дни на отворените врати в трите 

центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и Защитеното 

жилище (ЗЖ), където се предоставят новите социални услуги 

от резидентен тип. Това съобщиха от пресцентъра на община-

та. В Дните на отворените врати се канят гражданите на Казан-

лък, които проявяват интерес да посетят центровете и защите-

ното жилище.                                                             Вижте повече 

Над 400 хиляди лева ще инвестира Община Тервел в соци-

ални услуги 

През 2015 г. Община Тервел ще инвестира в социални услуги 

415 000 лева, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева. От тях 

390 000 лв. са европейски средства – за общо три нови автомо-

била за разнос на храна и за изграждане на центрове за соци-

ални услуги в Нова Камена и Поп Груево. Ще се инвестират и 

25 000 лв. собствени средства, като при възможност ще се кан-

дидатства по ПРСР, за обновяване на кухненско оборудване за 

Домашния социален патронаж в Тервел. Предвижда се да се 

закупят конвектомати и нова печка.                        Вижте повече 

Нов дом приютява деца с увреждания в Долни чифлик 

Център за настаняване от семеен тип в Долни чифлик ще при-

юти деца с умствени и физически увреждания. Подготовката за 

разкриването му тече вече трети месец, а самият дом ще зара-
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Община Кюстендил търси социален терапевт за ЦНСТ за 

деца с увреждания 

Конкурс за социален терапевт ще проведе община Кюстен-

дил.Той ще бъде назначен на работа в Центъра за настанява-

не от семеен тип за деца с увреждания. Изискванията за 

длъжността са минимално образование - средно. Професио-

нален опит- не се изисква, но професионалният опит е пре-

димство. Социалният терапевт ще осигурява денонощна 24 

часова грижа, като работи на смени. Ще отговаря за опазване 

живота и здравето на децата и младежите в услугата. Основ-

ните функции са свързани с ежедневните грижи за децата и 

младежите.                                                             Вижте повече 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Фондация "Сийдър" търси директор "Развитие" и коор-

динатор "Връзки с обществеността" 

Фондация "Сийдър" обяви свободни позиции за разширяване 

на екипа си в град София. Фондация „Сийдър” е неправител-

ствена организация, регистрирана в България през 2005 г, 

която фокусира дейността си върху деинституционализация-

та: процеса на закриване на големите специализирани инсти-

туции за деца и младежи с физически и интелектуални зат-

руднения и замяната им със семеен тип услуги, базирани в 

общността.                                                              Вижте повече 

 

Община Камено търси здравен медиатор 

Община Камено обяви конкурс за длъжността "Здравен ме-

диатор". Срокът за кандидатстване е до 15 февруари 2015 г. 

Здравният медиатор ще работи с клиенти и ще подпомага 

незапознатите със здравната система за получаване на дос-

тъп до здравни услуги, ще осъществява посредничество 

между уязвими групи и здравни и социални служби, ще реа-

лизира сътрудничество с ОПЛ и други здравни специалисти и 

институции за повишаване на имунизационния статус на де-

цата, ще подпомага клиенти при попълване на различни до-

кументи.                                                                  Вижте повече 

боти от 1 февруари. Проектът се реализира със средства по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". В 

дома ще бъдат настанени 12 деца и младежи с увреждания 

от специализирани институции и домове за медико-социални 

грижи, както и 2 деца с увреждания в общността. Ще бъдат 

приютени 7 деца от дома в с. Рудник и 3 деца от дома в Кру-

шари. Сред тях има незрящи и болни от церебрална парали-

за.                                                                            Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Александър Миланов представя „Детство без сълзи” 

Александър Миланов ще представи пред разградската об-

щественост книга си „Детство без сълзи” на 29 януари от 

17.30 часа в Регионална библиотекат „Проф.Боян Пенев”. 

Събитието се организира от книжовното средище в парт-

ньорство със Сдружение „ЖАНЕТА” – Разград. Авторът, кой-

то е израснал в социален дом, ще разкаже истинските исто-

рии на децата, останали без родители, които „поправят” дет-

ството, както и да съдбата на момчета и момичета, които са 

настанени в поправителните училища у нас. Миланов не 

спестява на читателя нищо от ужасяващата реалност на инс-

титуциите за деца, като в същото време ни разкрива трога-

телни свидетелства за човешката топлата, подкрепа и всеот-

дайност към „ничиите деца”, жертва на приютна грижа.  

Вижте повече 
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Стрийт танцьор в инвалидна количка помага на хора с 

увреждания да се интегрират 

Стрийт танцьор в инвалидна количка помага на хора с ув-

реждания да се интегрират с помощта на танците. За 20-

годишния Пламен Любенов, който е инвалид по рождение, 

танцът е нещо естествено, защото музиката е в кръвта му. 

Изоставен от родителите си като малък, Пламен израства в 

социални домове. Сменя няколко пансиона, но това не го 

отказва да се бори за своята интеграция в обществото. По-

настоящем, освен че се занимава активно с танци, работи в 

денонощен магазин, както и по европроекти, разказа той.  

Вижте повече 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Професионална фотографска подкрепа на иновативни 

проекти в обществена полза 

“АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска 

подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) 

тяхното фото заснемане и представяне на широката общест-

веност по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) 

включването на фотографското изкуство в самата творческа 

концепция, в случая на интердисциплинарни културни проек-

ти. Целта на АртФотоФонда е да подпомага визуалното 

представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите 

и проектите с обществена значимост на организации и граж-

дански инициативи от сферата на културата и изкуствата, 

образованието, спорта, опазването на околната среда и др.  

Вижте повече 

TBI Info ще продължи да дава шанс на трайно безработни 

да се обучат и реализират като програмисти 

16 младежи продължават работа на трудов договор като 

програмисти в TBI Info след успешно преминат двумесечен 

курс на обучение по проект „Нови работни места“, реализи-

ран от фирмата с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“. Това стана ясно по време на заключи-

телната информационна среща, на която екипът на TBI info 

представи обобщена информация за цялостната реализация 

на проекта. Събитието бе уважено от Ивайло Калфин, вицеп-

ремиер и министър на труда и социалната политика и Калин 

Каменов, заместник-министър на младежта и спорта.  

Вижте повече 

ДОКУМЕНТИ и ПРОМЕНИ 

Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

Постановление № 4 от 15 януари 2015 г. за одобряване на 

допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството 

на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне 

на услугата „Личен асистент“ 

Национален рамков договор за медицинските дейности 

между Националната здравноосигурителна каса и Българс-

кия лекарски съюз за 2015 г. 

Национален рамков договор за денталните дейности между 

Националната здравноосигурителна каса и Българския зъ-

болекарски съюз за 2015 г. 

Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 

от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните 

ведомости на прекратени осигурители без правоприемник 

Годишен доклад на ЕС: Заетост и социално развитие в Ев-

ропа, 2014 г. (на англ. език)  
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ПРЕДСТОЯЩО 

26 януари – Ковачевци, Представяне на ИГРП за 2015 г. и 

актуална информация за напредъка на преговорния процес за 

Програмен период 2014-2020 г. Споделяне на добри практики 

и научени уроци 

27 януари – Шумен, Представяне на ОП „Развитие на човеш-

ките ресурси“(2014-2020 г.) и индикативните работни годишни 

програми за 2015 г. на оперативните програми 

София, Българско- немски дискусионен форум за оси-

гуряване на благоприятна среда за функциониране на 

социалните предприятия в България 

София, Френски културен институт, представяне на 

документалния филм „Светове“ и дискусия на тема: 

Подобряване качеството на живот на хората с интелек-

туални затруднения в България и швейцарския модел 

на социална подкрепа, както и възможностите за реа-

лизация на хората с интелектуални затруднения в Бъл-

гария. 

28 януари – Варна, Възможности за финансиране от Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2015 г. 

Варна, Заседание на ПК "Социални дейности и жилищ-

на политика" 

Шумен, Представяне на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“(2014-2020г.), изпратеният за съгласуване с ЕК 

проект на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (2014

-2020) и индикативните работни годишни програми за 

2015г. на ОП 

29 януари – Плевен, Информационна среща „Новият програ-

мен период – нови възможности“ 

Варна, Обучение на тема „Устойчив културен туризъм” 

30 януари – Шумен, Информационна среща за Новия програ-

мен период за бизнеса 

 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

12 февруари - София, Консултативна приемна АСП/

НАСО 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на 

доставчиците на социални услуги. Местни социални 

услуги 

7 - 9 май - Задар, Хърватия. Европейска конференция, 

заседание на Борда и Генерална асамблея на EASPD. 

17 - 19 юни - Варна, Национален форум на социалните 

услуги. Изложение на социалните услуги 

21 - 24 октомври - Залцбург, Австрия. Европейска конфе-

ренция, заседание на Борда и Генерална асамблея на EA-

SPD. 

29 - 30 октомври  - София, Национален форум - Корпора-

тивна социална отговорност 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Джим Кроу, вицепрезидент на EASPD и директор на 

Learning Disabilities - Уелс, който на 26 януари отбе-

лязва своя рожден ден.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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 

кандидатстване) 

Световна банка, Насърчаване на растежа и качеството на об-

разованието (30 януари 2015 г.) 

Световна банка, Предложения в сферата на ранното детско 

развитие (30 януари 2015 г.) 

Kандидатури за партньорство с Културния център на СУ и за 

изложби в галерия „Алма Матер” (31 януари 2015 г.) 

Община Варна, Фонд "Култура" (31 януари 2015 г.) 

Национална покана за кандидатстване по Програма Еразъм+ 

2015 (4 февруари 2015 г.) 

Столична програма "Култура" (6 февруари 2015 г.) 

Награда на Нестле за създаване на споделена стойност 2016 

(28 февруари 2016 г.) 

Мярка „Проекти на гражданското общество“, Програма „Европа 

за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Мрежи от градове“, Програма „Европа за гражданите“ 

2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Мярка „Побратимяване на градове“, Програма „Европа за 

гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Направление „Европейска памет за миналото“, Програма 

„Европа за гражданите“ 2014-2020 (1 март 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 
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