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КАЛЕНДАР 

14 октомври - Ден на света Петка Българска  

           (Петковден) 

Международен ден на стандартизацията 

15 октомври - Международен ден на белия бастун 

Световен ден на чистите ръце 

16 октомври - Международен ден на прехраната  

Международен ден на анестезиолога 

17 октомври -  Международен ден за изкореня-

ване на бедността 

18 октомври - Световен ден за мониторинг 

на водата  

Европейския ден за борба с трафика на 

хора 

Празник на художниците 

Св. апостол и евангелист Лука, Св. Зла-

та Мъгленска 

19 октомври - Ден на свети Иван Рилски 

Ден на българския лекар 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Международна конференция „Дом за всички“ 

На 9 и 10 октомври 2014 г. представители на различни соци-

ални сектори се събраха в Осло, Норвегия, на годишната 

конференция „Дом за всички“ на Европейска асоциация на 

доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Екип 

на Национален алианс за социална отговорност също участ-

ва в Конференцията. Осигуряването на дом е крайъгълен 

камък в живота на повечето хора. Правото на дом е едно от 

основните човешки права, които осигурява достоен живот. 

Успешното интегриране на правото на осигуряване на дом и 

социалните услуги позволява на хората с необходимост от 

подкрепа да живеят независимо и да бъдат включени в об-

ществото. Това е едно от най-големите и важни предизвика-

телства и отговорности на доставчиците на социални услуги 

и отговорностите власти в цяла Европа.             Вижте повече 

Генерална асамблея на EASPD 

На 11 октомври 2014 г. в Осло, Норвегия, се проведе и Гене-

рална асамблея на Европейска асоциация на доставчиците 

на услуги за хора с увреждания (EASPD). Водещ акцент в 

дневния ред на Асамблеята бе срещата с г-жа Мария-Луиза 

Кабрал, завеждащ отдел Права на хората с увреждания в 

Европейска комисия и г-н Димитрис Николски, председател 

на Експертния комитет по правата на хората с увреждания в 

Съвета на Европа. Двата органа към ЕК и Съвета на Европа 

са изключително важни за формиране на бъдещите евро-

пейски политика за хората с увреждания и съответно услуги-

те за тях. Тяхното участие в Генералната асамблея на EA-

https://www.facebook.com/nasobg
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Национално споразумение за изпълнение на Европейска-

та гаранция за младежта 

По схема „Младежка заетост“ само за две седмици са заяве-

ни близо 10 хиляди работни места, заяви в Министерския 

съвет вицепремиерът и министър на труда и социалната по-

литика Йордан Христосков. „В периода 15-29 септември, през 

който работодателите можеха да кандидатстват по схема 

„Младежка заетост“, са заявени 6486 работни места за ста-

жуване и 3471 за чиракуване на младежи до 29 г.”, посочи 

министър Христосков. Той поясни, че заявките на работода-

телите са предимно за сервитьори, бармани, готвачи, експер-

ти по маркетинг, медицински работници, счетоводители.   

Вижте повече 

Създаването на качествени работни места е приоритет 

за пазара на труда 

Създаването на качествени работни места в сектори с висока 

добавена стойност е приоритет за пазара на труда, заяви на 

8 октомври 2014 г. в Милано вицепремиерът и министър на 

труда и социалната политика Йордан Христосков. Той участва 

в конференция на високо равнище по въпросите на заетостта 

в Европа, организирана от италианското правителство в парт-

ньорство с Европейската комисия и Европейския съвет. 

„Адекватните структурни реформи в производствените инвес-

тиции гарантират устойчиви работни места“, подчерта по вре-

ме на форума министър Христосков. Той поясни, че за предп-

риемането на такива промени е необходимо да се оцени тях-

ното фискално и икономическо въздействие върху бизнеса.                                                                      

Вижте повече 

МОН ще работи по специален механизъм за превенция на 

злоупотребата и посегателствата над деца и ученици 

Министерството на образованието и науката инициира поре-

дица от срещи с отговорни институции и неправителствени 

организации за изготвяне на специален механизъм за превен-

ция срещу злоупотребата, насилието и посегателствата над 

деца и ученици в детските градини и училищата. На 9 октомв-

ри 2014 г. министър Румяна Коларова и заместник-министър 

Ваня Кастрева проведоха първата среща с Георги Богданов – 

изпълнителен директор, и с Дани Колева – програмен дирек-

тор на Националната мрежа за децата (НМД), която обединя-

ва десетки неправителствени организации, занимаващи се с 

въпросите на децата.                                              Вижте повече 

НОИ предлага промяна във формулата за изчисляване на 

пенсиите 

Промяна във формулата за изчисляване на пенсиите, предла-

га НОИ в свой доклад за оптимизация разходите за пенсии. 

Осигурителните експерти лансират идея да отпаднат трите 

най-добри години преди 1997 г., които в момента участват във 

формулата за изчисляване на индивидуалния коефициент на 

всеки бъдещ пенсионер, информират от в. „Сега". Вместо то-

ва пенсията трябва да се смята само на база стажа след 1997 

г. Именно доходите от тези три години в по-голямата част 

вдигат пенсиите на възрастните хора. Отпадането им при рав-

ни други условия ще намали новите пенсии, признават екс-

SPD бе оценено изключително високо от всички участници. Г-

жа Кабрал и г-н Николски представиха дейността на органи-

те, които ръководят.                                               Вижте повече 

Заседание на Борда на EASPD 

На 11 октомври 2014 г. в Осло, Норвегия, се проведе редов-

но заседание на Борда на Европейска асоциация на достав-

чиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Г-н Георги 

Георгиев, председател на Национален алианс за социална 

отговорност, участва на заседанието в качеството си на ре-

довен член на Борда. Специален документ на EASPD относ-

но европейските национални политики за заетостта на хора-

та с увреждания в светлината на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания бе сред основните въпроси, 

разгледани в рамките на дневния ред на заседанието на Бор-

да.                                                                            Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1110-2014-10-10-10-13-50
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пертите.                                                                  Вижте повече 

ДАЗД и ЮЗУ „Неофит Рилски” ще си сътрудничат в об-

ластта на образователните услуги и социалните практи-

ки 

Председателят на ДАЗД бе избран за член на Настоятелст-

вото на работодателите към Факултета по педагогика към 

Югозападния университет „Неофит Рилски”. Г-жа Ева Жече-

ва бе гост на официалното учредително събрание. В рамки-

те на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество 

в областта на образователните услуги и социалните практи-

ки между Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и 

Факултета по педагогика към ЮЗУ. Председателят на ДАЗД г

-жа Ева Жечева и деканът проф. д-р Маргарита Колева се 

договориха двете страни да си партнират в процеса на про-

фесионална подготовка на студентите и да реализират съв-

местни инициативи и проекти.                             Вижте повече 

По 50 нови проекта месечно получават финансиране по 

ОПАК 

От началото на годината са сключени 400 нови договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Опера-

тивна програма "Административен капацитет" (ОПАК). Само 

за месец август са сключени 130 договора на стойност над 

18 млн. лв. Днес над 90 експерти от централната, областна-

та и общинската администрация участват в обучение за пра-

вилно управление на проекти, организирано от Управлява-

щия орган (УО) на ОПАК. Те са представители на новите 

бенефициенти по програмата, които вече имат сключени 

договори за безвъзмездна финансова помощ от Европейс-

кия социален фонд.                                              Вижте повече 

"Да спортуваме ЗАЕДНО" в цяла България 

В периода 13-18 октомври 2014 г. в цялата страна ще бъдат 

проведени разнообразни спортни събития и състезания за 

малки и големи. Организатор на тази инициатива е мрежата 

от 28 информационни центъра. Тя има за цел да популяри-

зира дейността на 28-те информационни центъра и постиг-

натите резултати по проекти, съфинансирани от Структурните 

и Кохезионния фондове на Европейския съюз през програм-

ния период 2007-2013 г. Партньори на областните информа-

ционни центрове в осъществяването на инициативата са ре-

гионалните инспекторати на Министерството на образование-

то и науката, всички общински администрации, училищни ръ-

ководства, общински детски комплекси, изявени спортни дея-

тели и клубове по места.                                        Вижте повече 

471 младежи включени в проекта „Старт в администраци-

ята” 

Заключителна конференция, на която бяха представени ре-

зултатите по проект „Старт в администрацията”, се проведе 

днес, на 3 октомври 2014 г., в зала „Бристол“ на хотел „BEST 

WESTERN PLUS BRISTOL HOTEL”, гр. София. Проектът се 

изпълнява от Агенцията по заетостта, която е конкретен бене-

фициент по Процедура BG051PO001-6.2.17: „Подкрепа за 

институционалното изграждане на институциите на пазара на 

труда, социалното включване и здравеопазването” на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Вижте повече 

Нови модели за предоставяне на правна помощ на соци-

ално слаби граждани 

Правителството одобри промени в Правилника за устройство-

то и дейността на Националното бюро за правна помощ. Те 

са продиктувани от необходимостта за усъвършенстване на 

системата за правна помощ и повишаване на нейната ефек-

тивност чрез въвеждане на нови, устойчиви и ефективни мо-

дели, гарантиращи достъпа до правни услуги на максимално 

широк кръг от социално слаби граждани и уязвими социални 

групи. В изпълнение на проект, финансиран по Норвежкия 

финансов механизъм, Националното бюро за правна помощ 

(НБПП) въведе пилотно две услуги.                      Вижте повече 

Варна подава финална апликация за Европейска младеж-

ка столица 2017 

Варна е единственият български град, стигнал до финала в 

http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1116-2014-10-10-11-00-29
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1097-2014-10-10-07-13-57
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1098-opak-new
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1099-2014-10-10-07-39-10
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1101-471
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1102-2014-10-10-08-22-06
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Благоевград отбелязва подобрение на социалната инф-

раструктура 

Чрез изграждането на Центровете за настаняване от семеен 

тип значително се подобри социалната инфраструктура на 

територията на община Благоевград. Във всяко едно от жили-

щата са настанени по 12 деца, а общо 37 нови работни места 

бяха разкрити. Това каза пред Радио „Фокус” – Пирин Мила 

Соколова, главен експерт „Социална политика” в Общинска 

администрация и представител на Национален алианс за со-

циална отговорност за региона, относно социалните дейности 

и услуги в община Благоевград. По думите й, реализацията 

на подобен род проекти не е трудна, но има специфика, които 

би следвало да се спазва стриктно, за да бъде крайният ре-

зултат добър.                                                           Вижте повече 

200 деца посещават Център за работа с деца в Генерал 

Тошево 

От началото на месец октомври официално стартира дей-

ността на Център за работа с деца – Генерал Тошево за учеб-

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

4-дневна работна седмица иска Международната органи-

зация на труда 

Международната организация на труда (МОТ) препоръча 

работната седмица да стане четиридневна, като по този на-

чин се почива 3 вместо 2 дни. В публикуваната на сайта им 

статия, озаглавена "5 добри причини да се работи 4 дни в 

седмицата", Джон Мисинджър, ръководител в групата за ус-

ловия на труда към МОТ, пише в труда си: "Изучавам работ-

ните часове откакто се присъединих към МОТ през 2000 г. и 

никога не съм виждал нищо подобно - статия след статия 

хвалят ползите от намалената работна седмица. От водещи 

бизнесмени като съоснователя на Гугъл Лари Пейдж до мек-

сиканския милиардер Карлос Слим - всички са на едно мне-

ние.                                                                          Вижте повече 

България се изкачва в класация за икономическа свобо-

да 

Заради изоставането на редица страни България се изкачи с 

девет места напред в класацията за икономическа свобода, 

изготвяна от канадския институт "Фрейзър". Страната ни се 

нарежда на 40-то място от 152 изследвани държави. Тазго-

дишният резултат на България е 7,29 точки от максималните 

10, което представлява леко повишение в сравнение с мина-

надпреварата за Европейска младежка столица през 2017 г. 

На 12-ти октомври, екипът, подготвящ кандидатурата, ще 

подаде окончателния вариант на апликационната форма, 

разработена на база получените препоръки от журито, нап-

равени след разглеждане и оценка на кандидатурите от вто-

рия кръг на конкурса, съобщи Светла Пасева, началник от-

дел "Младежки дейности" в общината. Съперници на морска-

та столица в последния етап на конкурса са градовете Каш-

кайш от Португалия, Галуей от Ирландия и Перуджа от Ита-

лия.                                                                          Вижте повече 

лата година, когато страната имаше 0,01 точка по-малко. Нап-

редването в класацията се дължи на изоставането на други 

страни, а не на символичното подобряване на резултата на 

България, отбелязват анализаторите.                  Вижте повече 

България оглави престижна бизнес класация 

България оглави престижна световна бизнес класация. Оказ-

ва се, че страната ни е единствената в Европа, която има ус-

пешен износ на производството, популярен още като аутсор-

синг. Най-предпочитаното място за развитието на този сектор 

от държавите на Стария континент е именно България. Тя 

влезе в челната десетка на световната класация за най-

атрактивни дестинации за аутсорсинг. Това показват данните 

на анализаторска компания, направила проучване в 51 дър-

жави. В листата България заема 9-о място.         Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1115-2014-10-10-10-41-21
http://nasoki.bg/index.php/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1119-4
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http://nasoki.bg/index.php/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1120-2014-10-10-13-14-08
http://nasoki.bg/index.php/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1121-2014-10-10-13-15-23
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ната 2014/2015 година. Утвърден е календарния план за дей-

ности, като в момента върви записването на деца, желаещи 

да участват в школите и клубовете на младежкия център. 

Над 200 деца са записаните към днешна дата. 6-ма лектори 

ще обезпечават учебно-занимателните мероприятия на извъ-

нучилищното заведение. Тази учебна година дейността ще 

се реализира в три основни направления – художествено-

творческо, научно-познавателно и приложно-техническо.  

Вижте повече 

Усъвършенстване на социалните услуги в общността по 

ранна интервенция при деца с ментални проблеми 

На 26.09.2014 г. в Основно училище „Христо Ботев”, Опан бе 

проведено заключителното събитие по проекта на училището 

„Обновяване и обзавеждане на ателие за деца с ментални 

проблеми или специални образователни потребности”, раз-

работен в рамките на проект „Усъвършенстване на социални-

те услуги в общността по ранна интервенция при деца с мен-

тални проблеми”, който се реализира с финансовата подкре-

па на Конфедерация Швейцария, чрез „Фонд за реформи, 

свързани с участието на гражданското общество”.  

Вижте повече 

Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разк-

риване на социална услуга в община Габрово 

Въвеждаща конференция по повод изпълнението на проект 

„Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкри-

ване на социална услуга в община Габрово“ се състоя на 8 

октомври 2014 г. в ритуалната зала на Община Габрово. Но-

вата социална услуга, свързана с деинституционализацията 

на деца и младежи с увреждания, се предоставя в двата цен-

търа за настаняване от семеен тип в кварталите Борово и 

Трендафил. Центровете стартираха работа от април тази 

година и в тях се предоставя 24-часова висококачествена 

грижа, ориентирана към индивидуалните потребности на нуж-

даещите се.                                                             Вижте повече 

 

Центърът за алтернативни грижи в Кюстендил предоста-

вя интегрирани услуги 

Центърът за алтернативни грижи в Кюстендил предоставя 

комбинация то здравни, образователни и социални услуги за 

деца, семейства и млади хора. Това каза в интервю за Радио 

„Фокус“ – Кюстендил директорът на Дирекция 

„Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” 

Радостина Васева относно Център за алтернативни грижи в 

ромския квартал „Изток” в град Кюстендил . „Самият проект 

започна през 2013 година, но тогава нямахме обща сграда и 

самите услуги стартираха в отделни сгради. Ние имахме за 

ангажимент да изградим сграда, в която да се помещават еки-

пите.                                                                          Вижте повече 

Дават 325 хил. лв. за Дневен център за възрастни с ув-

реждания в с. Друмево 

Община Шумен обяви обществена поръчка за избор на изпъл-

нител за реконструкция на сградата, в която ще се помещава 

бъдещият Дневен център за възрастни с увреждания в с. Дру-

мево. Стойността на поръчката е 325 607 лв. без ДДС. Дей-

ностите по проекта включват основен ремонт и обновяване с 

пристройка за асансьор на предвидената за Центъра сграда, 

на която не е извършван ремонт досега. Центърът ще разпо-

лага с кухненски блок, трапезария за хранене, зала за рехаби-

литация и кабинет за индивидуална работа.        Вижте повече 

В Казанлък стартира проект за нови социални услуги 

На 01.10.2014 г. стартира проектът на Община Казанлък 

„Разкриване на резидентен тип социални услуги в 

гр.Казанлък” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2014, съфинансирана от Европейски социален 

фонд. Договорената сума на безвъзмездната финансова по-

мощ е 919 038,82 лв. Продължителността на проекта е до 

31.10.2015 година. Общата цел на проекта е да се подобри 

качеството на живот на деца и младежи с увреждания, наста-

нени в специализирани институции, чрез реализиране на ус-

тойчив модел на деинституционализация и да се създадат 

http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1106-toshevo-deca
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1109-2014-10-10-10-10-12
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1118-o
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1111-2014-10-10-10-35-59
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1112-325
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условия за ефективно упражняване на правото им на незави-

симост и социално включване.                             Вижте повече 

Семейно-консултативният център в Шумен стана на три 

години 

С тържество Семейно-консултативният център (СКЦ) в Шу-

мен отбеляза своята трета годишнина. На празника присъст-

ваха зам.-кметът по здравеопазване и социални дейности в 

община Шумен Седат Кадир, омбудсманът Иван Капралов, 

представители фирми-дарителки, деца и родители. „Децата 

са най-важното нещо за нас. Община Шумен прави всичко за 

грижата за тях”, заяви зам.-кметът Седат Кадир. Той прочете 

поздравителен адрес от кмета на Шумен Красимир Костов.  

Вижте повече 

Подкрепят семейства на деца с увреждания в Търговище 

Над 30 домашни посещения на деца със специфични потреб-

ности и техните семейства са осъществили специалисти от 

Клуба на нестопанските организации в Търговище през сеп-

тември. Всеки вторник експерти по ранно детско развитие 

посещават Родилното отделение на болницата в Търговище, 

където участват в екипа по проследяване на бременността и 

консултации при раждане на дете с увреждане. Целта е роди-

телите, които имат деца със специални потребности да бъ-

дат подкрепени, за да полагат адекватни грижи за тях и да се 

предотврати изоставянето им.                              Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Българин с Награда на ЕС за литература за 2014 г. 

Носителите на наградата за литература на ЕС за 2014 г. бяха 

обявени. Това са 13 нови и изгряващи писатели от цяла Евро-

па, всеки от които получава парична премия от 5000 евро. 

Сред отличените книги са криминални романи, сборници с раз-

кази и историческа белетристика, написани на различни езици, 

включително английски, малтийски и турски. Авторите ще по-

лучат наградите си на церемония в Брюксел през ноември. 

Четиресет и осем годишният Русков получи наградата за ро-

мана си "Възвишение", издаден през 2011 г. от издателство 

"Жанет 45".                                                              Вижте повече 

Пловдив започва изграждането на уникален за страната 

дигитален планетариум 

Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и представителят на ита-

лианската компания „Скай пойнт планетариумс”, която спече-

ли обявената от Община Пловдив обществена поръчка, Мар-

ко Козмачини подписаха договора за изграждането на дигита-

лен планетариум в Природонаучния музей. Технологията, 

която внедряваме с изпълнението на този договор, няма ана-

лог в България и близките страни, коментира инж. Тотев. Спо-

ред него тя създава за посетителите едно различно възприя-

тие в неповторима среда.                                      Вижте повече 

Деца от SOS детски селища се учат на интернет грамот-

ност в Мтел 

Шест деца от SOS семейството, осиновено от Мтел, преми-

наха обучение за интернет грамотност в телекома, като част 

от новата програма „Интернет за всички“. Инициативата има 

за цел да помага на деца и младежи, като ги обучи в основ-

ните правила за безопасна работа с интернет. Лектори в рам-

ките на програмата са специалисти от компанията, които обу-

чават младежите безвъзмездно.                          Вижте повече 

Луфтханза Техник София помага на домове за възрастни 

хора 

Авиомеханици от Луфтханза Техник София работиха добро-

волно през изминалата седмица за подобряване на средата 

в столични домове за възрастни хора и хора с увреждания. 

Дейностите бяха разнообразни - от бояджийски услуги, по-

чистване на подпокривни пространства и градинарска работа 

до сглобяване на мебели и инсталиране на компютри.  

                                                   Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1113-2014-10-10-10-38-53
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1114-2014-10-10-10-39-45
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1117-2014-10-10-11-12-38
http://nasoki.bg/index.php/bg/kultura/14-kultura/1100-bulgaria-ruskov
http://nasoki.bg/index.php/bg/kultura/14-kultura/1107-2014-10-10-09-46-16
http://nasoki.bg/index.php/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1103-mtel-sos
http://nasoki.bg/index.php/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1108-2014-10-10-10-04-38
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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 

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. 

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 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 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, съвмес-

тно търсене на алтернативи и работни хипотези за спра-

вяне с възникналите проблеми, като успоредно с това се 

създава място за взаимна подкрепа и усвояване на нови зна-

ния. 

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 пре-

подаватели от Великотърновския университет. 

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

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

управление на проекти в социалната сфера" 

13 – 19 октомври – „Да спортуваме ЗАЕДНО“, серия от спорт-

но-информационни събития 

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 трудова 

борса за младежи 

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 – 23 октомври – София, Обучение „Актуални въпроси по 

сметкоплана и счетоводната отчетност, съгласно разпоредби-

те на Закона за публичните финанси“, НСОРБ 

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 

Актуализирана политика в областта на електронните съобще-

ния на Република България 2015 – 2018 г. 

 

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни 

разходи и трансфери за закупуване на учебници и учебни 

помагала по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания - с увреден слух, за 2014 година 

http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/obuchenie-upravlenie-proekti/
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/obuchenie-upravlenie-proekti/
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1099-2014-10-10-07-39-10
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1099-2014-10-10-07-39-10
http://bit.ly/1oGQtIl
http://bit.ly/1oGQtIl
http://www.az.government.bg/bg/news/view/grafik-za-provejdane-na-trudovi-borsi-prez-mesec-oktomvri-2014-g-1064/
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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.) 

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/1scKbDB
http://bit.ly/1scKbDB
http://bit.ly/1xOJkcQ
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/XP1roi
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

