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             (Димитровден) 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Заседание на Управителния съвет на НАСО 

На 14 октомври 2014 г. в София се проведе заседание на 

Управителния съвет на Национален алианс за социална от-

говорност. По време на заседанието беше разгледана и оце-

нена работата на Деветия национален форум на доставчици-

те на социални услуги, който се проведе през месец юни тази 

година. Бяха обсъдени изводите и насоките за работа на НА-

СО в резултат на дискусиите в рамките на Форума, както и 

бяха направени заключения, бяха формулирани основните 

акценти на бъдещата работа на НАСО с оглед решенията на 

Общото събрание на НАСО. Управителният съвет прие задо-

волството на участниците във Форума и високата оценка на 

Общото събрание за работата на НАСО през тази година.  

Вижте повече 

Уважаеми колеги и приятели, 

На свое заседание УС на НАСО констатира успешно 

мащабно разширяване на структурите в страната – 2 

национални офиса в София и Варна, 30 представителс-

тва във всички областни градове и членове на терито-

рията на всички общини в България. В тази връзка и в 

съответствие с решение на Общото събрание на НАСО 

за увеличаване подкрепата към членовете и структури-

те, считано от 27 октомври 2014 г. информационното 

седмично издание NASOKI.bg ще бъде изпращано 

единствено до преките членове на НАСО. Изданието 

ще получават и кметовете и администрациите на общи-

ните-членове на НСОРБ.  

На всички останали колеги и партньори, получавали 

изданието до сега, предлагаме да се свържат с екипите 

на НАСО за уточняване на възможностите за бъдещо 

партньорство.  

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/index.php/bg/2011-08-26-12-06-05/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/13-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE/1208-naso_board_october.html


Бр. 42(3)/20.10.2014 г. 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Работен семинар-дискусия „Дневен център за деца с ув-

реждания“ 

На 14 октомври 2014 г. в Обучителния център на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО) се проведе работен 

семинар-дискусия за разработване на предложения, които да 

залегнат в бъдеща методика за услугата „Дневен център за 

деца с увреждания“. Участваха управители на социалната 

услуга от градовете София, Ихтиман, Кюстендил, Роман, 

Банско, Габрово, членове и партньори на НАСО. Семинарът 

беше продължение и своеобразен завършек от проведените 

семинари „Обмяна на опит и перспективи за развитие на ус-

лугата Дневен център за деца с увреждания“, проведени от 

НАСО в София, Русе и Велико Търново и Габрово.  

Вижте повече 

Враца - регионален форум на доставчиците на социални 

услуги 

На 15 октомври 2014 г. в сградата на Областна администра-

ция - Враца, Национален алианс за социална отговорност 

проведе регионален форум на доставчиците на социални 

услуги от областта. Срещата се организира със съдействие-

то и в партньорство с Областна администрация - Враца и 

Община Враца. Присъстваха представители от всички 10 

общински администрации и доставчици на услуги от област-

та. Форумът беше открит от г-н Иван Даков, заместник-

областен управител на Враца и изпълняващ длъжността об-

ластен управител на Враца.                                 Вижте повече 

Партньорство с Община Монтана 

На 16 октомври 2016 г. се проведе работна среща между г-н 

Георги Георгиев, председател на Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) и г-н Злати Живков, кмет на град 

Монтана. В срещата участва и г-н Александър Герасимов, 

директор на дирекция "Хуманитарни дейности", както и чле-

нове на екипа на НАСО. В рамките на срещата бяха обсъде-

ни изпълнените проекти в социалната сфера и напредъка по 

процеса на деинституционализация в Монтана. Г-н Живков 

подчерта широкия спектър на предоставяните социални ус-

луги в града, както и стремежа за обхващане на всички целе-

ви групи. Бяха обсъдени и някои от предизвикателствата пред 

социалния сектор в Монтана и региона.       Вижте повече 

Монтана - регионална среща на социални услуги 

На 16 октомври 2014 г. Национален алианс за социална отго-

ворност проведе среща-дискусия с представители на социал-

ни услуги от Област Монтана. В срещата участваха специа-

листи от различни по спектър услуги - дневни центрове, домо-

ве за възрастни хора, центрове за настаняване от семеен тип 

и други, от различни населени места в областта, включително 

от Берковица, Медковец, Вълчедръм и др. Г-н Георги Геориев, 

председател на НАСО, представи възможностите за парт-

ньорство и обмен на опит и добри практики в рамките на на-

ционалната мрежа на социалните услуги на НАСО, както и 

перспективите за международно, национално и местно сът-

рудничество.                                                            Вижте повече 

Представителства на НАСО в Монтана и Враца 

На 15 и 16 октомври 2014 г. екип на Национален алианс за 

социална отговорност, в рамките на проведените регионални 

форуми и срещи с доставчици на услуги от двете области, 

както и с представители на общинските и областните адми-

нистрации на двата града, посети различни по тип услуги с 

цел обмен на опит и популяризиране на добри практики.  Бяха 

проведени още серии от индивидуални срещи за уточняване 

на подробности по бъдещи инициативи и ангажименти, както 

и включване на отделни социални услуги и социални специа-

листи в структурата на НАСО. В рамките на тези разговори 

бяха уточнени и нови представителства на НАСО за двата 

региона.                                                                    Вижте повече 

Увеличава се целевата помощ за отопление 

Целевата помощ за отопление се увеличава от 65,72 лева на 

72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 но-

http://bit.ly/1wPd2is
http://bit.ly/1pjwZJW
http://bit.ly/1DhSgMw
http://bit.ly/1Cv3iMe
http://bit.ly/1vmdXZx


Бр. 42(3)/20.10.2014 г. 

ември до 31 март. Това е предвидено в проекта за изменение 

на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева 

помощ за отопление, публикуван за обществено обсъждане 

на интернет страницата на Министерството на труда и соци-

алната политика. Във връзка с новите цени на електроенерги-

ята от 1 октомври 2014 година целевата помощ за отопление 

се повишава с 9,86%. Целта е да се подпомогнат най-

уязвимите социални групи, които са включени в програмата за 

целево енергийно подпомагане.                            Вижте повече 

България и Великобритания ще си сътрудничат в борбата 

срещу недекларираната заетост и социалната сигурност 

България и Великобритания ще си сътрудничат в борбата 

срещу недекларираната заетост, за прилагането на правила-

та относно реда и условията на заетост в случай на трансгра-

нична работа и предоставяне на услуги, както и за превенция-

та на експлоатация при случаи на трансгранична заетост и 

принудителен труд и за прилагането на регламентите за соци-

ална сигурност. Писмо за намерение в този смисъл подписаха 

вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Йордан Христосков и министърът на финансите Румен Поро-

жанов от страна на България и министърът на заетостта Ес-

тер Маквей от страна на Департамента по заетостта и пенсии-

те на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ир-

ландия.                                                                     Вижте повече 

Националната телефонна линия за деца отбеляза 5 го-

дишнина 

Над 440 хиляди обаждания са получени на Националната 

телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила 

на детето за 5-те години от старта й на 14 октомври 2009 г. На 

14 октомври 2014 г. денонощният телефон 116 111 отпразну-

ва своя 5-ти рожден ден. Над 88 000 са предоставените кон-

султации по различни проблеми на младите хора, близо 77 

000 от тях са с деца, а останалите – с родители и други пъл-

нолетни. Десетки момчета и момичета бяха спасени от наси-

лие и неподходящи условия за живот, благодарение на навре-

менно подадени сигнали на телефон 116 111.     Вижте повече 

Вицепремиерът Христосков: Диференцирана минимална 

възраст за пенсиониране в специалните ведомства е не-

обходима 

От Министерство на труда и социалната политика посочват, че 

през 2013 и 2014 г. Съветът на Европейския съюз препоръча 

на България „да премахне постепенно възможностите за ран-

но пенсиониране“, както и други промени в сферата на социал-

ното осигуряване. В отговор на тези препоръки в рамките на 

механизма на Европейския семестър, Консултативният съвет 

за оптимизация на осигурителната система (КСООС) към ми-

нистъра на труда и социалната политика разработва различни 

варианти за реформа. В тях се търсят решения на множество 

въпроси, включително на една от основните критики на ЕС - за 

ефективната възраст за пенсиониране в България, която е най

-ниската в Европа.                                                    Вижте повече 

Централната и местна администрация ще се обучават за 

превенция на корупцията 

Над 1200 ръководители и служители с контролни функции от 

централната и местната администрация ще преминат специа-

лизирано обучение по антикорупционни практики. Това е пред-

видено в проект на Министерския съвет, финансиран от Опе-

ративна програма „Административен капацитет" (ОПАК). По 

проекта вече е изготвен анализ на корупционните практики при 

предоставянето на административни услуги и функциониране-

то на регулаторните режими, който ще бъде публикуван на 

сайта на Комисията по превенция и противодействие на коруп-

цията.                                                                         Вижте повече 

Над 3 хил. младежи желаят да се включат в програмата 

„Старт на кариерата” 

3 093 младежи са подали документи за кандидатстване за 

обявените 1 492 работни места в публичната администрация-

та по националната програма „Старт на кариерата”. Приемане-

то на документи в бюрата по труда в цялата страна на младе-

жи с висше образование без трудов стаж по специалността, 

които желаят да започнат работа в централни ведомства, об-

http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1122-2014-10-17-10-48-07
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1123-2014-10-17-10-48-51
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1125-kids-line
http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1124-2014-10-17-10-51-14
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1126-2014-10-17-11-20-46


Бр. 42(3)/20.10.2014 г. 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

96% от започналите работа са отишли в реалната иконо-

мика 

Близо 96% от всички устроени на работа чрез бюрата по тру-

да през септември 2014 г. са намерили реализация в реална-

та икономика, а едва 4% - по програми за субсидирана зае-

тост, гарантирани със средства от бюджета. По този показа-

тел Агенцията по заетостта (АЗ) отчита двойно по-висока 

ефективност спрямо същия период на миналата година. То-

гава над 40% от заетите места са били субсидирани от наци-

онални или европейски бюджети. Данните съобщи изпълни-

телният директор Асен Ангелов по време на провелия се  

трети графити конкурс за младежи, организиран от агенцията 

- този път в Айтос.                                                  Вижте повече 

Гаранция за младежта в Европа – какво се случи досега 

Младежката безработица не е само "лична катастрофа за 

младите, но също за техните родители, деца, приятели и род-

нини", заяви наскоро председателят на Европейския парла-

мент Мартин Шулц на среща на държавните ръководители на 

Европейския съюз (ЕС) за проблема със заетостта (8 октомв-

ри). Той прикани за инвестиции в инфраструктурата за създа-

ване на работни места. "Постройте училища, ремонтирайте 

улици, инсталирайте широколентов интернет, подкрепете 

стартиращи компании, финансирайте иновативни изследова-

телски проекти", настоя той.                                  Вижте повече 

 

97% смятат, че информационните технологии могат да 

подобрят живота в България 

Българите вярват, че информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ) могат подобрят образованието, здравеопаз-

ването и обществените услуги в България, сочи проучване на 

УНСС и Ericsson. Сред запитаните, 97% смятат, че по този 

начин може да се подобри стандарта на живот в България. 

Според запитаните, информационните технологии ще насър-

чат онлайн търговията и ще улеснят достигането на повече 

български стоки до чужди пазари.                         Вижте повече 

 

0,2% дефлация за септември отчете НСИ 

Цените в България падат за втори пореден месец, сочат дан-

ните на Националния статистически институт (НСИ). Месечна-

та инфлация за септември спрямо август е минус 0,2%. За 

деветте месеца от началото на годината дефлацията е 1,4 на 

сто, а на годишна база в сравнение със септември 2013 г. 

животът е поевтинял с 0,8%. От данните на НСИ се вижда, че 

положителна инфлация е имало само в два от месеците през 

тази година - през юли спрямо юни (0,4%) и през април спря-

мо март (0,3%).                                                        Вижте повече 

ластни или общински администрации, приключи на 30 сеп-

тември 2014 г. Агенцията по заетостта ще публикува на офи-

циалната си интернет страница, както и на информационни-

те табла в бюрата по труда, списък на младежите, които ще 

се явят на интервю при работодателите по програмата.  

Вижте повече 

Отпуснати са 8,7 млн. лв. за модернизация на училищна-

та база 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в 

размер на 8 747 305 лв. за финансиране на дейности по об-

новяване на учебно-техническото оборудване и обзавеждане 

на бази за практическо обучение, учебни стаи и стаи в обще-

жития. Средствата са предвидени в централния бюджет за 

изпълнение на Националната програма „Модернизация на 

материалната база в училище”. Те ще бъдат преведени по 

бюджетите на министерствата на образованието и науката, 

на земеделието и храните, на културата, на младежта и 

спорта и на 141 общини.                                       Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1127-96
http://nasoki.bg/index.php/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1141-2014-10-17-15-30-53
http://nasoki.bg/index.php/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1145-97
http://nasoki.bg/index.php/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1146-0-2
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1129-carier-start
http://nasoki.bg/index.php/bg/8-novini/1131-8-7
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Община Казанлък официално откри три ЦНСТ и едно за-

щитено жилище 

Община Казанлък официално откри три центъра за настаня-

ване от семеен тип (ЦНСТ) и едно защитено жилище (ЗЖ) в 

град Казанлък. Сградите са изпълнени в рамките на проект 

„Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в 

гр.Казанлък”, финансиран по Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Евро-

пейския фонд за регионално развитие, съобщиха от пресцен-

търа на Община Казанлък. Проектът се изпълнява в периода 

22.08.2012 г. - 30.10.2014 г.                                   Вижте повече 

Десет еднофамилни социални жилища ще бъдат изграде-

ни в села от Ямболска област 

Десет еднофамилни социални жилища ще бъдат изградени в 

села от Ямболска област, предаде кореспондентът на Радио 

„Фокус”-Сливен. Вече е открита процедурата по изграждането 

на жилищните сгради в пет села. По проекта е предвидено до 

октомври месец следващата година да има по три къщи за 

социално слаби семейства в Хаджидимитрово и Бояджик, 

две в Козарево и по една в Завой и Калчево.      Вижте повече 

Форум за социални работници по борба с трафика на 

хора в Сливен 

Местната комисия за борба с трафика на хора – Сливен орга-

низира информационен форум за социални работници от 

отдел „Закрила на детето” на Дирекция „Социално подпома-

гане” - Сливен, с цел повишаване на информираността и при-

добиване на по-задълбочени познания по проблема „трафик 

на хора”, които да прилагат в процеса на своята работа. Фо-

румът се организира като част от кампанията за превенцията 

на трафика на хора под мотото „Не е за продан“ (“Not for 

sale”), по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с 

трафика на хора.                                                    Вижте повече 

Специалисти по здравни грижи се събраха на национален 

форум в Шумен 

11-ият национален форум на Българската асоциация на про-

фесионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/ се проведе на 17 и 

18 октомври в зала форум на хотел “Шумен”. Форумът събра 

над 200 участника от България и е на тема „Медико-социални 

аспекти на здравните грижи”. Медицинските сестри, акушерки-

те и медицински специалисти бяха приветствани от областния 

управител на Шумен Петко Шаренков. Форумът бе открит от 

Милка Василева – председател на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи. Преди това гостите 

бяха посрещнати с изпълнения на деца от Шумен и химна на 

града.                                                                        Вижте повече 

Семейни жилища ще приютят деца от социалните домове 

в Стара Загора 

Скоро децата от сиропиталища в Казанлъшко, ще заменят 

казармените условия на с уюта на нови домове, близки до 

семейната среда. Три центъра за настаняване от семеен тип 

и едно защитено жилище отвориха врати официално на 15 

октомври 2014 г. в Града на розите. Новите сгради са в два от 

основните жилищни квартали на града, близо до училища, 

детски градини, здравни заведения, паркове. Центровете са 

едноетажни с капацитет 14 деца от 3 до 18 годишна възраст.  

Вижте повече 

Ден на отворени врати в ЦНСТ в Монтана 

„Трябва да се учим всички и да приеме различията, казва Ва-

лентина Петрова – социален експерт в Центъра за настанява-

не от семеен тип №3 в Монтана. На 15 октомври 2014 г. живе-

ещите в него мъже, жени и младежи посрещаха гости в Деня 

на отворените врати. Момичета и момчета от гимназията по 

архитектура, строителство и геодезия, финансово стопанска-

та гимназия, детския младежки парламент, журналисти и 

представители на институции посетиха семейната къща за да 

се запознаят с условията и с хората, за които тя вече е дом. 

Първите от тях са настанени през април тази година, послед-

http://nasoki.bg/index.php/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1133-2014-10-17-14-52-38
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ните през септември. Това са девет души от Берковица и 

Монтана.                                                                  Вижте повече 

 

Кризисен център за жертви на домашно насилие в Димит-

ровград 

Единственият в региона Кризисен център за жертви на до-

машно насилие, който е и шести за страната бе открит в Ди-

митровград на 16 октомври 2014 г. Той е създаден с проект 

по Програмата за хуманитарна помощ на Министерство на 

отбраната, като американското правителство отпусна за цел-

та 236 000 щатски долара. За ремонт на покрива община Ди-

митровград инвестира 50 000 лв. Проектът е на Фондацията 

за джендър изследвания, която в момента кандидатства пред 

норвежкия фонд, за да финансира дейността на социалното 

звено и там да бъде назначен необходимият персонал.  

Вижте повече 

 

Стартира нова работилница за родители във В. Търново 

Работилница за родители ще напътства семейства от Велико 

Търново в отглеждането на децата им. Инициативата е част 

от програма, разработена от експерти на UNICEF, а включе-

ните дейности са подготвени от Дирекция „Социални дейнос-

ти и здравеопазване” в общината. До момента четири групи 

успешно са приключили работа. Първият цикъл срещи между 

родители и специалисти започна през миналата година, а в 

момента се подготвят нови договори с общините, които искат 

да участват. Формира се и група за Велико Търново, като до 

момента 8 родители са заявили желание да се включат.  

Вижте повече 

Хора с увреждания от цялата страна премериха сили в 

Сливен 

На 10 и 11 октомври в Сливен се състоя деветото държавно 

първенство по бадминтон и турнир по тенис на маса и лека 

атлетика за хора с увреждания. В спортната надпревара 

участваха 59 отбора от осем града в България – Бургас, Вар-

на, Стара Загора, Пловдив, София, Благоевград, Ямбол и Сли-

вен. Официалното откриване на спортното събитие бе дадено 

в 09:30 часа на Помощното игрище на стадион „Хаджи Дими-

тър” от заместник-кметът по финансите на Община Сливен 

Румен Андонов. Той приветства спортистите, дошли в града 

под Сините камъни и им пожела успех в дисциплините, в които 

ще се състезават.                                                      Вижте повече 

 

Седмицата на благотворителността в Пловдив събра 150 

хиляди лева 

Близо 15 000 лева дариха пловдивчани и гости на града в по-

мощ на тазгодишната кауза на Седмицата на благотворител-

ността – реновиране и облагородяване спирките на Детска 

железница „Знаме на мира“ в Пловдив. Средствата са за изг-

раждане на съоръжения за игра за деца с увреждания, монти-

ране на рампи, видеонаблюдение, информационни табели и 

чешма. Сумата бе събрана по време на благотворителните 

мероприятия и инициативи, които дирекция „Спорт и младежки 

дейности“ в община Пловдив организира от 19 до 28 септемв-

ри.                                                                               Вижте повече 

 

Ортопедична болница отваря врати във Варна 

Ортопедична болница, оборудвана от българо-италианската 

фондация “Черноморска & Средиземноморска медицинска ака-

демия”, ще заработи до края на тази година във Варна. Това 

съобщи шефът на катедра “Ортопедия и травматология” в Ме-

дицинския университет доц. Руслан Попстефанов. В нея ще 

могат да се лекуват пациенти от цяла България и по линия на 

здравната каса. В момента за сложни ортопедични операции 

хората от Североизточна България намират помощ единствено 

в клиниката по травматология в МБАЛ “Св. Анна”.  

Вижте повече 
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Отличиха най-добрите работодатели в IT сектора 

Най-добрите работодатели в сферата на информационните и 

комуникационните технологии в България бяха отличени по 

време на третото издание на конкурса Топ ИКТ Работодател, 

организиран от агенцията за подбор на персонал JobTiger и 

технологичния издател ICT Media. Годишният конкурс се със-

тоя на 15 октомври 2014 г. в Sofia Airport Center. В церемония-

та по награждаване на победителите участие взе изпълни-

телният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. 

Класацията се изготвя въз основа на резултатите от изслед-

ване сред 31 български и международни компании от телеко-

муникационния, IT и аутсорсинг секторите, опериращи на 

българския пазар.                                                   Вижте повече 

SOS Детски селища България събра социално отговор-

ния бизнес 

На 15 октомври 2014 г. в Радисън Блу Гранд Хотел се прове-

де бизнес закуска, организирана от Сдружение SOS Детски 

селища България. Целта на закуската, която протече под мо-

тото „Подай ръка по пътя нагоре“, беше да запознае настоя-

щи и потенциални представители на социално отговорния 

бизнес с каузата и дейността на Сдружението, да представи 

различни форми на сътрудничество, да сподели добри прак-

тики и да вдъхнови бизнеса заедно да достроим бъдещето на 

децата, за които се грижим.                                   Вижте повече 

"Глобални библиотеки - България" ще бъде удължен 

Правителството предостави допълнителни 300 000 лв. за 

реализиране на дейностите по програмата „Глобални библи-

отеки”. Програмата е продължение на приключилия проект 

„Глобални библиотеки – България”, реализиран с подкрепата 

на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Средствата се предос-

тавят на фондация „Глобални библиотеки – България”, чиито 

съучредители са министерствата на културата и на транспор-

та, информационните технологии и съобщенията, Национал-

ният дарителски фонд „13 века България”, НСОРБ, Българс-

ката библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на 

народните читалища.                                            Вижте повече 

 

ДОКУМЕНТИ 

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. 

по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 

Проект на Решение за приемане на актуализиран Списък със 

защитените училища в Република България 

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобря-

ване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини 

за 2014 година 

Проект на Национална стратегия за превенция и борба с не-

редностите и измамите, засягащи финансовите интереси на 

Европейския съюз за периода 2014-2020 г. 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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, съв-

местно търсене на алтернативи и работни хипотези за 

справяне с възникналите проблеми, като успоредно с това 

се създава място за взаимна подкрепа и усвояване на нови 

знания. 

ПРЕДСТОЯЩО 

21 октомври – София, Вечер на добродетелите 

Симитли, Кръгла маса „Животът е в нашите ръце“  

21 – 22 октомври – София, Дни на кариерата, Технически 

университет 

22 октомври - София, Конференция „Чуйте нашите гласове! 

Популяризиране и насърчаване на участието на деца с инте-

лектуални затруднения”, Фондация Сийдър 

София, Форум „София - умен и иновативен град”  

22 – 23 октомври – София, Обучение „Актуални въпроси по 

сметкоплана и счетоводната отчетност, съгласно разпоредби-

те на Закона за публичните финанси“, НСОРБ 

29 октомври - Велико Търново, Семинар „Специфика на  

работата с хора с увреждания. Характеристика на соци-

алните услуги за хора с увреждания. Адаптиране на об-

разователните програми в университета към директната 

работа с лица и деца с увреждания“ 

Семинарът е насочен към студенти /психолози, социални 

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

преподаватели от Великотърновския университет. Ще 

бъдат обсъдени възможности за адаптиране на образова-

телните програми в университета към директната рабо-

та с лица и деца с увреждания, както и ще бъдат предста-

вени добри практики от сътрудничество между ВТУ и со-

циалните услуги на територията на Община Велико Тър-

ново в полза на качеството на обучението на студенти-

те. НАСО ще представи възможностите за партньорство 

с висши учебни заведения и подготовка на специалисти  за 

работа в социални услуги.  
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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.) 

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.) 

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 

23 октомври – София, Информационна среща 

„Възможности през новия програмен период – Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Пловдив, Дни на кариерата, Технически университет  

29 – 30 октомври – София, Конференция „Възможни ли са 

интегрираните подходи при предоставянето на здравни, 

образователни и социални услуги“, БЦНП  

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

тивни форми на междуобщинско сътрудничество (НСОРБ), 

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

говище, Разград, Русе и Силистра 

31 октомври – Варна, Арт клуб „Вижън Хол“, Фото изложба 

„Изкуството на числата“ 

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

Световната организация на електронните правителства на 

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

гражданите: открити, споделящи и сътрудничещи си градо-

вете” (регистрация до 30 септември)  

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

спертите от общините, НСОРБ и НСОРБ – Актив ЕООД 

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

ефективни форми на междуобщинско сътрудничество 

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

ково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Бургас и Габрово 

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

рес по психология 
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