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9 октомври - Световен ден на пощата 

Ден на Античната култура 

10 октомври - Световен ден за психично здраве 

Световен ден срещу смъртното наказание 

Професионален ден на архивиста 

Съдържание: 
 

Новини от НАСО 1 

Национални политики  2  

Коментари и анализи  4 

Социални услуги  4 

Корпоративна отговорност 6 

Култура и изкуство 6 

Събития НАСО/EASPD 7 

Предстоящо  8 

Възможности за финансиране  9 

Документи 9 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Национална среща на НПО организации „Европейски се-

местър“ 

На 1 октомври 2014 г. се проведе среща-дискусия на водещи 

неправителствени организации, работещи в различни облас-

ти на социалния сектор у нас и представители на академич-

ната общност и местните власти. Срещата бе инициирана от 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в ка-

чеството му на представител за България на Европейска 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD) и в рамките на общоевропейската инициатива за 

увеличаване на гражданското участие и НПО сектора в меха-

низмите на Европейския семестър.                      Вижте повече 

 

Перник - Регионален форум на доставчиците на социал-

ни услуги 

На 30 септември 2014 г. в сградата на Община Перник се 

проведе Регионален форум на доставчиците на социални 

услуги от региона. Събитието се организира от Национален 

алианс за социална отговорност със съдействието на Общи-

на Перник. Срещата откри г-н Владимир Босев, заместник-

кмет "Здравеопазване, социални дейности и сигурност". Той 

приветства инициативата за обмен на опит и пое ангажимент 

да популяризира добрия опит на НАСО сред доставчиците на 

социални услуги в община Перник и изрази увереност в бъ-

дещото ползотворно партньорство и сътрудничество между 

НАСО и Община Перник.                                       Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1vCujNi
http://bit.ly/1oGOjIM
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Застаряващо и намаляващо население отчете Стратеги-

ята за демографско развитие 

Правителството прие Отчет за 2013 г. и План за 2014 г. за 

мониторинг на изпълнението на актуализираната Национал-

на стратегия за демографско развитие на населението в 

Република България (2012-2030 г.). Текущата демографска 

ситуация в страната се характеризира с продължаващо на-

маляване и застаряване на населението, ниска раждаемост 

и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Като 

положителни тенденции през 2013 г. могат да се отчетат 

намаляващата обща и детска смъртност и увеличаващата 

се средна продължителност на живота на населението. Кон-

кретните показатели сочат, че населението в България  

(7 245 677 души) продължава да намалява, но с по-

забавени темпове.                                                Вижте повече 

Актуализиран вариант на Стратегията за развитие на 

висшето образование 

Правителството одобри актуализиран вариант на Стратеги-

ята за развитие на висшето образование в България за пе-

риода 2014-2020 г. и предлага на Народното събрание да я 

приеме. Стратегията е съобразена с българските и европейс-

ки документи за развитие на висшето образование в новия 

програмен период и е координирана с проекта на оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Стратегията разглежда приоритетните области за развитие на 

висшето образование в две направления.            Вижте повече 

Работна група дискутира основни положения на Закон за 

управление на еврофондовете 

Един  месец след като вицепремиерът Илияна Цанова пое 

ангажимент да бъдат предложени мерки за по-добра коорди-

нация в работата с еврофондовете и за намаляване на фи-

нансовите рискове при управление на средствата от ЕС, ра-

ботните групи, създадени по нейна инициатива, отчетоха дей-

ността си на среща със заинтересованите страни - управлява-

щи и контролни органи, бенефициенти, представители на об-

щините, работодателски и стопански организации.  В срещата 

взеха участие и министърът на околната среда и водите Свет-

лана Жекова, изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чав-

дарова, кметът на Габрово Таня Христова и заместник-кметът 

на София Дончо Барбалов.                                    Вижте повече 

МЕРГ по деинституционализация обсъди IV мониторингов 

доклад 

Подготовката и основните акценти в четвърти мониторингов 

доклад за изпълнение на Националната стратегия за деинсти-

туционализация на децата в Република България обсъди на 

свое заседание на 3 октомври 2014 г. Междуведомствената 

експертна работна група по деинституционализация под ръко-

водството на председателя на Държавната агенция за закри-

ла на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева и зам.-министъра на 

труда и социалната политика г-жа Спаска Петрова. Структура-

та на тазгодишния доклад ще се различава от тази на досега 

подготвяните, като целта е той да отговори на предизвикател-

ствата, пред които сме изправени - не само да отчете едного-

дишния период, но и да направи оценка на резултатите.  

Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Представителство на НАСО в Перник 

След проведения на 30 септември 2014 г. регионален фо-

рум на доставчиците на социални услуги в Перник, екипът 

на НАСО проведе серия от работни срещи и разговори с 

отделни доставчици на социални услуги в града. В рамките 

на направените договорености за сътрудничество и включ-

ване на експерти от социалната област в инициативите на 

НАСО, бе уточнено, че функцията на представител на Али-

анса за региона ще бъде поета от Дневен център за деца с 

увреждания "Добро сърце". Това е първото социално заве-

дение в Перник, което предоставя услуги за деца с уврежда-

ния и техните родители.                                      Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1072-2014-10-03-10-16-25
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1073-2014-10-03-10-17-09
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1071-2014-10-03-09-33-15
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1093-iv
http://bit.ly/1rS21gM
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Промяната на грижата и начина на живот на децата с 

увреждания бяха обсъдени на кръгла маса 

Промяната на грижата и начина на живот на децата с увреж-

дания от специализираните институции, както и подкрепата 

за новите резидентни услуги в процеса на деинституциона-

лизация бяха основните акценти в организираната от ДАЗД 

кръгла маса на тема „Преход от живот в институцията към 

живот в общността. Правото на детето да расте в семейна 

среда”, която се проведе на 29 септември 2014 г. в НДК, 

София.                                                                   Вижте повече 

МТСП: Необходими са допълнителни 3.24 млн. лева за 

увеличение на енергийните помощи 

Необходими са допълнителни 3.24 млн. лева за увеличение 

на енергийните помощи за ноември и декември тази година 

заради предстоящото повишение на цената на тока. Това 

съобщи на 29 септември в предаването „Денят започва“ на 

БНТ вицепремиерът и министър на труда и социалната по-

литика Йордан Христосков. Той допълни, че този вид по-

мощ, която в момента е 65.72 лв. месечно за пет месеца, по 

всяка вероятност ще се увеличи средно с 8.84%. 

„Процентът е осреднен поради различните цени на електро-

енергията при доставчиците на ток“, уточни министърът.  

Вижте повече 

АЗ въвежда електронна регистрация за безработни 

Електронна регистрация за безработни ще въведе Агенция-

та по заетостта (АЗ). Това съобщи изпълнителният директор 

Асен Ангелов в столичното бюро по труда „Възраждане”. В 

рамките на един работен ден той изпълняваше задължения-

та на трудов посредник в бюро по труда, които включват 

регистрация и консултиране на безработни, приемане на 

заявки за свободни места от работодатели, както и обработ-

ване на данни. Целта на инициативата е изпълнителният 

директор лично да се запознае с трудностите, които срещат 

колегите му във всекидневната си работа, както и да бъдат 

предложени начини за оптимизация на комуникацията меж-

ду посредниците и клиентите на бюрата.          Вижте повече 

Експерти и съдии обсъдиха гарантирането на правата на 

децата при родителски конфликти 

Проект на социален доклад, който да изготвят дирекциите 

„Социално подпомагане“ по искане на съд при спор за роди-

телски права, бе обсъден на 1 октомври 2014 г. със съдии от 

Софийски районен съд Цветелина Кържева и Иван Георгиев. 

Срещата беше организирана по инициатива на Държавната 

агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Проектът е разработен 

от междуинституционална работна група, създадена от пред-

седателя на ДАЗД, в която участват експерти от ДАЗД, МТСП 

и АСП. Целта й е да бъдат разработени конкретни мерки и 

действия за справяне с този проблем и най-вече за гаранти-

ране на правото на детето да поддържа контакти и с двамата 

с родители, когато те са разделени.                     Вижте повече 

Влизат в сила нови образци на формуляри по ППЗИХУ 

С Постановление на Министерския съвет №169 от 26.06.2014 

г. беше изменен и допълнен Правилникът за прилагане на 

Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). От 

1 октомври 2014 г. със Заповед на министъра на труда и со-

циалната политика влизат в сила утвърдени нови формуля-

ри, които са публикувани и на официалната интернет-

страница на Агенцията за социално подпомагане 

(www.asp.government.bg). Членовете на Национален алианс 

за социална отговорност могат да открият новите формуляри 

в раздел Библиотека.                                             Вижте повече 

Обществените трапезарии започнаха работа 

От 1 октомври т.г. в цялата страна започват работа 179 об-

ществени трапезарии, информират от Министерство на труда 

и социалната политика. 13 252 човека в крайна нужда ще 

получават безвъзмездно топъл обяд - супа, основно ястие и 

хляб. Трапезариите ще работят всеки ден без събота, неделя 

и официалните празници в продължение на три месеца. За 

дейността на обществените трапезарии от бюджета на Ми-

нистерството на труда и социалната политика чрез фонд 

„Социална закрила“ до края на годината са осигурени 1 920 

215 лева.                                                                 Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1067-2014-10-03-09-10-08
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1065-3-24
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1075-2014-10-03-10-35-18
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1069-2014-10-03-09-13-22
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1070-2014-10-03-09-19-20
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1066-2014-10-03-09-04-57
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Социално включване на правонарушители чрез иноватив-

ни модели на социални предприятия 

От 15-ти до 18-ти септември, в рамките на Проект Germaniya 

1 26.09.2014„Социално включване на правонарушители чрез 

иновативни модели на социални предприятия”, се проведе 

работна визита в Германия. В нея взеха участие членовете на 

работната група по проекта, представители на Министерство 

на труда и социалната политика, Агенцията за социално под-

помагане и представители на целевата група. Цел на визита-

та бе провеждането на работна среща за съгласуване, коор-

диниране и управление на проекта, част от постоянната кому-

никация между екипа, експертите от България и работната 

група.                                                                        Вижте повече 

Столична община подаде апликационна форма за финан-

сиране на проект за изграждане на социални жилища 

Столичната община подаде апликационна форма за финанси-

ране на проект за изграждането на социални жилища в квар-

талите „Люлин“ и „Модерно предградие“ по схема 

BG161PO001/1.2-02/2011 - “Подкрепа за осигуряване на съв-

ременни социални жилища за настаняване на уязвими, мал-

цинствени и социално слаби групи от населението и други 

групи в неравностойно положение” по ОПРР 2007-2013. Про-

ектното предложение е на стойност 5 млн.лв. и включва изг-

раждането на 2 блока на територията на София.  

Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Даренията за каузи намаляват през 2013 г. 

За пръв път през последните пет години се регистрира пони-

жение на частните дарителски инвестиции в България. Това 

показва анализ на Българския дарителски форум, предста-

вен тази седмица. Общата сума на дарените от компании, 

фондации и граждани средства през 2013 г. е 105,5 млн. лв., 

което е с близо 22% по-малко в сравнение с 2012 г. Компани-

ите продължават да са на първо място по обем на даренията 

- над 47% от всички идват от тях. За първи път от пет години 

насам те намаляват инвестициите си за обществото - с 24% 

спрямо предходната година, но увеличават нефинансовата 

подкрепа от дарени стоки и услуги.                     Вижте повече 

България е на 56-о място по качество на живот на въз-

растните хора 

Данни от класация на Global Age Watch Index за 2014 г. по-

казват, че България е на 56-о място по качество на живот на 

възрастните хора. Тази година изоставаме дори от Албания, 

която е на 53-та позиция, а Румъния е далеч пред нас на 40-

о място. В класацията участват 96 държави в света. Норве-

гия е най-доброто място за живеене на пенсионерите. След-

ват Швеция, Швейцария, Канада и Германия. В топ 10 влизат 

още Холандия, Исландия, САЩ, Япония и Нова Зеландия. 

Последните две места в класацията, където животът на пен-

сионерите е най-тежък са Мозамбик и Афганистан.  

Вижте повече 

Работодатели от 9 държави търсят персонал в България 

през октомври 

Есенна информационно-трудова борса „Европейски ден на 

труда” организира за седма поредна година Агенцията по 

заетостта като член на мрежата на Европейската комисия 

„Европейски услуги за заетост” (EURES). На тазгодишния 

Европейски ден на труда търсещите работа ще имат въз-

можността лично да се срещнат с представители на EURES 

мрежата и на работодатели от Австрия, Германия, Великоб-

ритания, Холандия, Италия, Чехия, Словения, Полша и Бъл-

гария. Те ще предложат на кандидатите реални оферти за 

работа и ще проведат интервюта с част от тях. Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1076-2014-10-03-10-58-26
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1078-2014-10-03-11-22-10
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1085-donnation-2013
http://nasoki.bg/index.php/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1086-56
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/1074-9
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7 нови социални услуги за русенците в риск 

Седем нови социални услуги, подкрепящи рисковите общнос-

ти, ще се предлагат в Русе през пролетта на следващата 

година. Това съобщи директорът на общинската дирекция 

"Здравни и социални дейности" Мариела Личева, цитирана от 

БТА. Услугите ще бъдат създадени по проект "Комплекс от 

интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община 

Русе".  Услугите ще се предлагат в сградата на Дома за ме-

дико-социални грижи за деца в града.                  Вижте повече 

В Казанлък отчетоха успешното реализиране на 3 соци-

ални проекта 

Реализирането на проекта "И аз имам семейство" е разши-

рил дейността си по предоставяне на услугата "Приемната 

грижа" в община Казанлък. Това се разбра на кръгла маса, на 

тема "Право на специална грижа и подкрепа на деца и мла-

дежи с увреждания" в града на розите, съобщиха от община-

та. Организатор на форума бе Фондация "Сийдър. Изградени 

са три Центъра за настаняване от семеен тип и един Защите-

но жилище.                                                              Вижте повече 

„Живот в общността” осигурява нова социална услуга в 

Симитли 

Нова социална услуга се предоставя от 15 юли 2014 г., в из-

пълнение на проект „Животът е в нашите ръце”, при капаци-

тет 10 потребители - лица над 18-годишна възраст в общ-

ността, чакащи настаняване в специализирана институция. 

Защитеното жилище дава възможност на хората да водят 

независим начин на живот, подпомагани от професионалис-

ти.                                                                             Вижте повече 

ЯТПП създава мрежа за учене през целия живот 

Ямболска търговско-промишлена палата в партньорство с 

Търговската борса в гр. Бабаески, област Къркларели, 

Р.Турция започна изпълнението на нов съвместен проект „ 

Ученето през целия живот - Мрежа за размяна на опит и со-

циални услуги в професионално обучение, кариерното разви-

тие на хората и пазара на труда “ по Програмата за трансгра-

нично сътрудничество България - Турция.           Вижте повече 

Закриват Дома за деца с умствена изостаналост в Търго-

вище 

Да бъде закрит Домът за деца с умствена изостаналост в Тър-

говище предлагат от общинската администрация в града. Док-

ладната за ликвидиране на институцията ще бъде внесена на 

предстоящата сесия на общинския съвет на 10 октомври от 

заместник-кмета Емине Якубова. В обяснението си тя посоч-

ва, че от началото на март 2010 г. има заповед за намаляване 

на капацитета на социалния дом от 63 на 16 места, но към 

настоящия момент в институцията има настанен само един 

младеж, на когото предстои да бъде насочен към Център за 

настаняване от семеен тип в Попово през този месец.                                                                          

Вижте повече 

Каритас: Време е да спре да се гледа на възрастните като 

на статистика и проблем 

Старческите домове са единствената възможност за сравни-

телно достъпна като цена услуга за възрастните хора в Бъл-

гария, но е нужно да се развият грижите в домашна среда, за 

да не се стига до настаняване в домовете. Това коментира в 

интервю за Дарик Светлана Гьорева от „Каритас-България” - 

организация, която повече от десетилетие полага ежедневни 

грижи за възрастни хора в домовете им. Освен че подкрепят 

самотни и болни стари хора в общо 15 населени места, орга-

низацията има и два дневни центъра за възрастни в страната, 

както и две трапезарии в Русе и Пловдив.            Вижте повече 

Нов Дневен център за възрастния с увреждания бе открит 

в Петрич 

На 2 октомври 2014 г. кметът на община Петрич, Вельо Илиев 

откри новия център за възрастни с увреждания „Надежда”. 

Тържествена литургия отслужи архиерейския наместник отец 

Ангел Кочев. Кметът заедно с Председателя на Ротари клуб 

Георги Хаджимаргаритов прерязаха тържествено лентата на 

обновената сграда, намираща се в близост до Дневния цен-

тър за работа с деца с увреждания „Слънце”. Общината със 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1080-ruse-new
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1081-3
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1082-2014-10-03-11-42-03
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1083-2014-10-03-11-43-28
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1084-2014-10-03-11-44-14
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1087-2014-10-03-12-09-55
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собствени средства извърши строителството и така изпълни 

поетото от кмета Вельо Илиев обещание към родителите, за 

новата учебна година сградата да е готова.        Вижте повече 

 

Закриват домове за деца с увреждания в Старозагорско 

Домовете за деца с увреждания в старозагорските села Сла-

дък кладенец и Петрово ще бъдат закрити, след като от тях 

бъдат изведени и последните 50 деца, съобщиха от дирекция 

„Социално подпомагане”. Наскоро дванадесет деца са били 

изведени и настанени в центрове в Пазарджик и Панагюри-

ще. До април следващата година тези две институции трябва 

да бъдат закрити. Децата с увреждания ще живеят в седемте 

Центъра за настаняване от семеен тип, които община Стара 

Загора изгради.                                                       Вижте повече 

 

Сдружение "Дете и пространство" навърши 10 години 

На 4 октомври 2014 г. сдружение "Дете и пространство" отбе-

ляза 10-я си рожден ден със специално събитие във Френс-

кия институт в София. Събитието бе открито от посланикът 

на Франция у нас господин Lapyere de Cabanes, г-жа Ева Же-

чева, Председател на ДАЗД, както и г-жа Франсоаз Паро от 

Лекари на света, Аквитания и г-н Георги Богданов, изпълни-

телен директор на Национална мрежа за децата.  

Вижте повече 

 

13-та Национална кампания за борба с рака на гърдата в 

Пазарджик 

На 1 октомври в Пазарджик стартира 13-та Национална кам-

пания за борба с рака на гърдата. За 9-та поредна година 

кампанията се провежда под патронажа на кмета на община-

та Тодор Попов. Кампанията ще продължи през целия октом-

ври, който е Световен месец за борба с болестта. 1 160 е 

броят на новооткритите случаи на злокачествени образува-

ния в Пазарджишка област за изминалата 2013 година.  

Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис България и общините Пирдоп и Златица подпи-

саха годишните партньорски програми за развитие 

На 25 септември 2014 г., бяха подписани Партньорските прог-

рами за развитие между Аурубис България и общините Пир-

доп и Златица за периода 2014/2015 г. Аурубис България е 

водещ корпоративен член на Национален алианс за социална 

отговорност и ярък пример за реализация на ефективна поли-

тика за корпоративна социална отговорност. На официалното 

събитие Тим Курт, изпълнителен директор на компанията и 

кметовете на гр. Пирдоп и гр. Златица - Цанко Цанов и Магда-

лена Иванова представиха проектите, които ще се реализират 

през следващата година в двете общини.             Вижте повече 

Заведение наема само служители с увреждания 

Предприемачи в Унгария дават значение на понятието "добри 

бизнес практики". Социално отговорни собственици на ресто-

ранти наемат като персонал само хора в неравностойно поло-

жение. Всички служители – от готвачите, през сервитьорите и 

управителя, имат някаква форма на физическо увреждане, 

което обаче по никакъв начин не им пречат да си вършат ра-

ботата с любов и всеотдайност.                             Вижте повече 

Дариха автомобил за деца и младежи с увреждания на 

Община Русе 

Ключовете на автомобил за нуждите на деца и младежи с ув-

реждания, настанени в трите центъра „Вяра“, „Надежда“ и 

„Любов“, връчи г-жа Райна Геров де Перейра на кмета Пламен 

Стоилов. Дарението е на стойност 2 500 евро. Г-жа де Пе-

рейра не за пръв път става благодетел на деца в нужда в на-

шия град. Днес тя сподели, че е родена в София, но майка и 

баща й са русенци, венчани са в църквата „Света Троица“, а 

по-късно тя самата е кръстена там. „С радост се връщам тук, 

гостувам на моята братовчедка д-р Теодора Константинова и 

нейното семейство, не съм забравила български език, макар 

че от 5-годишна живея в Хамбург, Германия, където баща ми 

беше консул“, разказа г-жа де Перейра.                Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1088-2014-10-03-12-38-28
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http://nasoki.bg/index.php/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1090-2014-10-03-12-40-26
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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) организират конференция по въпросите з предоставя-

нето на жилищни услуги и настаняване на хора с уврежда-

ния, хора с психични проблеми, бездомни хора и хората, нуж-

даещи се от жилищна подкрепа.  

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 об-

съдени изведените предложения от проведените семинари 

– 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 

КУЛТУРА 

ДАЗД отличи победителите в „Победи опасността!” 

44 са отличените рисунки и фотографии в Националния кон-

курс „Победи опасността!”, организиран от Държавната аген-

ция за закрила на детето /ДАЗД/ във връзка с Годината на 

правата на детето и кампанията за детска безопасност. 17 от 

тях са класирани на първо място, 14 – на второ и 13 – на 

трето място. 600 рисунки, фотографии и фотоколажи на деца 

на възраст от 5 до 17 г. бяха получени в ДАЗД и оценени от 

конкурсната комисия.                                            Вижте повече 

Детски научен център „Музейко” ще радва децата в Со-

фия 

Децата на София заслужават център като „Музейко”. В него 

ще идват и деца от цялата страна и по интересен начин те 

ще се запознаят с науката, каза кметът Йорданка Фандъкова, 

която присъства заедно с инвеститорите Фондация „Америка 

за България”, проектантите и строителите на представянето 

на изпълнението на новата сграда. Обектът е на етап груб 

строеж и се предвижда да бъде готов през лятото на 2015 г. 

В „Музейко" ще има планетариум, оранжерия, симулация на 

космическа совалка и др. Той струва 25 млн. лв., осигурени 

от фондация "Америка за България".                  Вижте повече 

"Мария и аз" - филм с хумор, ирония и искреност за хо-

рата с увреждания 

На 6 октомври в Експо Баня София (изложбена зала Roca), 

бул. Мария Луиза, 16., с начален час: 18.30ч ще бъде пока-

зан филма "Мария и аз" - „Мария и аз” - една история, изпъл-

нена с хумор, ирония и искреност, за това как да живеем и 

разбираме хората с увреждания. Лентата е със субтитри на 

български език. Филмът е част от второто издание на фести-

вала за документално кино Sofia Biting (от 2 до 9 октомври) 

Институт Сервантес-София за първи път в България ще 

представи лентата на испанския режисьор Феликс Фернан-

дес де Кастро, „Мария и аз”.                                 Вижте повече  

http://bit.ly/1mAj6Lz
http://bit.ly/1mAj6Lz
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ПРЕДСТОЯЩО 

6 октомври – София, Прожекция на „Мария и аз“ - филм с 

хумор, ирония и искреност за хората с увреждания 

6-10 октомври – Смолян, Международен театрален фести-

вал „Забранено за възрастни“ 

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

създаването и управлението на търговски дружества с об-

щинско участие” (НСОРБ) 

9 октомври – Благоевград, Специализирана трудова борса 

за младежи, във връзка с Националния план за изпълнение 

на Европейската гаранция за младежта 

10 октомври – Бургас, Есенна информационно-трудова 

борса „Европейски ден на труда” 

11 октомври – София, Девети годишен благотворителен 

бал на фондация "Сийдър" 

11-12 октомври – Пазарджик, Втори национален семеен 

турнир по шахмат „Човеколюбие 2014” 

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

управление на проекти в социалната сфера" 

15-16 октомври – София, Национална конференция 

„Заедно срещу насилието", ФИЦЕ - България 

15 октомври – Враца, Шумен, Силистра, Специализирана 

трудова борса за младежи 

16 октомври – Добрич, Пазарджик, Специализирана трудо-

ва борса за младежи 

и ще представи възможности за партньорство и подкре-

па за развитие на социалните услуги. На срещата ще 

бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани със социал-

ните политики и проблеми в работата на доставчиците 

на социални услуги от региона. 

22 октомври - Сливен, Регионален форум на доставчи-

ците на социални услуги 

НАСО традиционно ще представи възможностите за 

партньорство между националните, местните власти и 

неправителствения сектор, както и механизмите за пар-

тньорство на международно ниво чрез EASPD, чийто 

представител за България е НАСО и ще изгради база за 

партньорство 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 На-

ционален алианс за социална отговорност и КСУ-Ямбол, 

представител на НАСО за Ямбол.  

23 октомври - Ямбол, Национална среща-семинар  за 

представителства на НАСО „Актуални европейски, на-

ционални и местни социални политики за развитие на 

социалните услуги“ 

Семинарът е предназначен за представители на НАСО 

от цялата страна. Ще бъдат обсъдени актуални теми, 

свързани с развитието на социалните услуги и социални-

те политики в България. Едновременно с това ще бъдат 

създадени възможности за обмен на опит и обсъждане на 

бъдещите планове на НАСО и отделните представители 

за следващия период. 

24 октомври - Ямбол, Национална годишна заключител-

на среща „Заедно можем повече“ 

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

тавяне на работни казуси, пространство за споделяне, 

съвместно 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. 
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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.) 

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.) 

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.) 

18 октомври – София, Форум Ключ – Сподели промяната! 

21 октомври – София, Вечер на добродетелите 

22 октомври - София, Конференция „Чуйте нашите гласове! 

Популяризиране и насърчаване на участието на деца с инте-

лектуални 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 ефектив-

ни форми на междуобщинско сътрудничество (НСОРБ), за 

областите Варна, Велико Търново, Добрич, Шумен, Търгови-

ще, Разград, Русе и Силистра 

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 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 

ДОКУМЕНТИ 

Национална комуникационна стратегия 2014-2020 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правила-

та за информация и комуникация 2014-2020 

Примерни дейности спрямо целевите групи от Националната 

комуникационна стратегия 

Национална стратегия за интеграция на лицата, получили 

международна закрила в Република България  
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