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НОВИНИ ОТ НАСО 

Сливен - регионален форум на доставчиците на социал-

ни услуги 

На 22 октомври 2014 г. в сградата на Община Сливен се про-

веде регионален форум на доставчиците на социални услуги 

от региона. Срещата се организира от Национален алианс за 

социална отговорност със съдействието и в партньорство с 

Община Сливен. Във форума участваха представители на 

доставчиците на социални услуги, както и други неправителс-

твени организации, работещи в социалната област, в това 

число и организации, представляващи хора с увреждания. 

Срещата беше открита от г-н Делян Стойков, директор на 

дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт” към 

Община Сливен.                                                     Вижте повече 

 

Регионален форум на социалните услуги в Ямбол 

На 23 октомври 2014 г. в Комплекс за социални услуги за 

деца и възрастни – Ямбол, се проведе регионален форум на 

социалните услуги от региона. Тази проява бе първата от 

поредица от тридневни срещи и инициативи на Национален 

алианс за социална отговорност в Ямбол, както и първа по 

рода си среща на самите социални услуги. Участваха специ-

алисти от различни социални услуги, както и институции, 

имащи отношение към тяхната работа, но водещ акцент бе 

работата на самите социални услуги от областта.  

Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1xgQ1Fb
http://bit.ly/1sgSUBG
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Национална среща-семинар на представителствата на 

НАСО 

На 23 октомври 2014 г. в Ямбол се проведе национална сре-

ща-семинар на представителствата на Национален алианс 

за социална отговорност (НАСО). Водеща тема на семинара 

бяха „Актуални европейски, национални и местни социални 

политики за развитие на социалните услуги“, като бяха обсъ-

дени развитието на социалните услуги и социалните полити-

ки в България и бяха разгледани някои предстоящи бъдещи 

промени, които ще окажат влияние върху работата на дос-

тавчиците на социалните услуги. Към момента НАСО има 31 

представителства във всички областни градове на България, 

като някои населени места имат по повече от един предста-

вител на НАСО.                                                      Вижте повече 

АСП и НАСО на работна среща с кмета на Ямбол 

В рамките на серията от срещи и инициативи на Национален 

алианс за социална отговорност в Ямбол в периода 22 – 24 

октомври 2014 г., на 24 октомври се състоя работна среща 

между г-н Георги Славов, кмет на Ямбол, г-н Ивайло Иванов, 

изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане 

и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. По време на 

работната среща бяха обсъдени аспектите на настоящето и 

бъдещо партньорство между община Ямбол, държавата и 

НАСО, в качеството на НАСО на мрежа на социалните услу-

ги.                                                                             Вижте повече 

Национална годишна заключителна среща „Заедно мо-

жем повече” 

На 24 октомври 2014 г. в Комплекса за социални услуги за 

деца и възрастни, гр. Ямбол, се проведе Националната го-

дишна заключителна среща „Заедно можем повече“. През 

2014 г. срещите от цикъла „Заедно можем повече“ се провеж-

дат с подкрепата на Национален алианс за социална отго-

ворност (НАСО), като от регионална, през 2014 г. инициати-

вата се превърна в национална среща на специалистите в 

социалните услуги. На годишната заключителна среща учас-

тваха специалисти по социални услуги, представители на 

доставчици на социални услуги и неправителствени организа-

ции от цялата страна. Специален гост на годишната среща 

беше г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция 

за социално подпомагане.                                      Вижте повече 

Новата Европейска комисия започва работа на 1 ноември 

Европейският парламент одобри новата Европейска комисия 

с председател Жан-Клод Юнкер с гласовете на 423 депутати 

от най-големите политически партии в него. 209 души гласу-

ваха "против", а 67 се въздържаха. Комисията ще започне 

работа на 1 ноември с петгодишен мандат. Комисията 

"Юнкер" получи по-лош резултат от тази на Барозу, която бе 

одобрена с 448 гласа "за" и 137 "против", а новоизбраният 

председател отдаде това на присъствието на повече антиев-

ропейски партии в парламента, съобщи EUObserver.  

Вижте повече 

Линията на бедност за 2015 г. се увеличава с 14 % 

Правителството определи линията на бедност за 2015 г. Тя е 

286 лв. или с 14 на сто по-висока от размера й през тази годи-

на. Линията на бедност се определя на база методика, осно-

вана на данните от изследването на НСИ на бюджетите на 

домакинствата в България. Тя представлява инструмент, чия-

то цел е да се гарантира задоволяване на минималните жиз-

нени потребности – калориен прием и структура на потребле-

ние на хранителни и нехранителни стоки и услуги.  

Вижте повече 

Стратегия извежда насърчаването и повишаването на 

грамотността като национален приоритет 

Министерският съвет прие Национална стратегия за насърча-

ване и повишаване на грамотността (2014-2020). Целта на 

документа е функционалната грамотност да се изведе като 

http://bit.ly/ZLvfTb
http://bit.ly/1woynjy
http://bit.ly/1rxVXX0
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1152-1
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1149-2015-14
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национален приоритет и да се гарантира сътрудничеството в 

областта на инициативите за ограмотяване, които да се реа-

лизират от местните, регионалните и националните власти, 

социалните партньори, учителите и родителите. Предвидени 

са мерки за повишаване на грамотността и за преодоляване 

на причините за липсата на задоволителна грамотност.  

Вижте повече 

Прие се стратегия за професионалното образование и 

обучение 

Министерският съвет прие Стратегия за развитие на профе-

сионалното образование и обучение в Република България за 

периода 2015-2020 г. Според данните на Министерството на 

образованието и науката през учебната 2000/2001 година об-

щият брой на учениците в професионалното образование е 

186 135, а през 2013/2014 година в тези училища се обучават 

общо 140 882 ученика. Т. е., за последните 14 години учени-

ците в професионалните гимназии са намалели с близо 25 

000, което налага предприемането на спешни мерки за стиму-

лиране на учениците да се насочват към професионалното 

образование.                                                            Вижте повече 

3.6 млн. лева допълнителен бюджет по три национални 

програми за заетост 

Средствата по националните програми „Сигурност“, „От соци-

ални помощи към осигуряване на заетост“ и „Старт на карие-

рата“ се увеличават с близо 3.6 млн. лева. Това стана ясно от 

проведеното на 22 октомври 2014 г. в МТСП заседание на 

Националния съвет за насърчаване на заетостта (НСНЗ). До-

пълнителната сума е осигурена от преразпределение на 

средства в Националния план за действие по заетостта през 

2014 г. Съгласуваната от НСНЗ промяна се утвърждава със 

заповед на министъра на труда и социалната политика.  

Вижте повече 

Информационният център на МТСП консултира над 7000 

човека месечно 

Информационният център на МТСП консултира над 7000 чо-

века средномесечно през 2014 г. Oт юли 2012 г. до момента 

служителите са отговорили на близо 112 000 въпроса по теле-

фона, като над половината от тях са постъпили през настоя-

щата година. Това стана ясно на конференция по проект 

„Подобряване качеството на услугите в системата на Минис-

терство на труда и социалната политика”, която се проведе на 

23 октомври 2014 г. Проектът е на стойност 1 923 426 лв. и се 

реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2007-2013 г.                                               Вижте повече 

ОИЦ-София представи възможности на Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020” 

8 000 нови работни места ще бъдат открити по схемата 

"Младежка заетост" до 2020 г. Те са предназначени за лица до 

29 години, а за работодателите, които са ги осигурили, са 

предвидени редица облекчения, стана ясно по време на ин-

формационна среща на тема: „Възможности през новия прог-

рамен период – Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ (ОПРЧР)“, организирана от Областен информацио-

нен център – София (ОИЦ – София).                     Вижте повече 

8 000 нови работни места по проекта „Подкрепа за зае-

тост” 

8 000 нови работни места ще бъдат финансирани по проекта 

„Подкрепа за заетост”. Първите рамкови договори с работода-

телите вече са подписани и се очаква до края на октомври 

2014 г. над 5 000 безработни да бъдат включени в заетост. 

Агенцията по заетостта отчита изключително висок интерес от 

страна на работодателите. Заявки за разкриване на над 21 

500 работни места са приети в бюрата по труда в цялата стра-

на в рамките на 3 седмици. Решението за отпускане на допъл-

нителни средства по проекта бе взето през септември 2014 г. 

от Комитета за наблюдение на Оперативната програма 

„Развитие на човешките ресурси”.                          Вижте повече 

Удължават Jeremie до края на годината 

Рамковото и Финансовото споразумение между българското 

правителство и Европейския инвестиционен фонд относно 

http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1154-2014-10-24-09-18-21
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1155-2014-10-24-09-19-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1148-3-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1147-7000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1162-hr-oic
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1153-8-000
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Социалният министър Йордан Христосков представи 30 

предложения за реформи в пенсионната система 

По-високи осигуровки, увеличаване на пенсионната възраст 

за всички, промяна в модела на осигуряване и налагане на 

наказания при неплащане. Това са основните насоки за ре-

форма в системата, направени от Консултативния съвет към 

социалното министерство. Към всяко от предложенията има 

по няколко варианта за в бъдеще, като целта е системата да 

стане финансово устойчива, да се съхрани солидарният мо-

дел и да се върне доверието в нея по думите на социалният 

министър и вицепремиер Йордан Христосков, който предста-

ви предложенията. Повечето от тях са разработени в 2 или 3 

варианта, всички включват едновременно вдигане на осигу-

ровки и възраст.                                                      Вижте повече 

Кр. Георгиева: Електронното правителство ще улесни 

достъпа до евросредства 

Все още хората в България намират за трудно кандидатства-

нето за европейско финансиране. Процедурите са тромави и 

често неразбираеми за бенефициентите, което кара малките 

фирми дори да се отказват от кандидатстване. Решението на 

този проблем е електронното правителство. Това заяви бъл-

гарският еврокомисар Кристалина Георгиева в интервю за 

предаването "Брюксел 1" по телевизия Bulgaria On Air.  

Вижте повече 

България е на първо място в Европа по брой изоставени 

деца 

България е на първо място в Европа по брой изоставени деца 

до 3 годишна възраст. Около 2 хиляди бебета всяка година 

остават на грижите на държавата. Историята за бебето, оста-

вено в контейнер за боклук в Казанлък, ни накара да потър-

сим отговорите на това какви са причините да водим и в тази 

негативна класация и каква е съдбата на тези деца. Малко 

изпълнението на Инициативата JEREMIE ще продължат да 

действат до 31.12.2025 г. Това предвиждат одобрените от 

Министерския съвет проекти на споразумения за изменение 

и допълнение на двата документа. В обхвата на удължения 

срок попада само управлението на вече създадените инстру-

менти и на средствата, представляващи възвръщаемост от 

направените инвестиции по инструментите, както и останали 

след изплащането на всички гаранции по смисъла на чл. 78, 

пар. 7, от Регламент (ЕО) № 1083/2006.              Вижте повече 

 

Още 6.8 млн. лв. по ОПАК са сертифицирани 

На 17 октомври по Оперативна програма „Административен 

капацитет" (ОПАК) беше получен поредният транш от Евро-

пейската комисия в размер на 5,8 млн. лв. С него общо възс-

тановените до момента средства по ОПАК възлизат на 217 

622 451 лв., което представлява 61,5% от бюджета по прог-

рамата. В същото време продължава процесът на засилена 

верификация, в резултат на което на 13 октомври Управля-

ващият орган на ОПАК подготви нов доклад за сертификация 

с искане за възстановяване на средства на стойност 9,1 млн. 

лв.                                                                            Вижте повече 

 

НПО могат да кандидатстват за участие в комитета за 

наблюдение на Споразумението за партньорство 

До 3 ноември 2014 г. е срокът за подаване на заявления за 

участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за 

обществено полезна дейност в състава на Комитета за наб-

людение на Споразумението за партньорство. Изборът на 

лицата, подали заявление, ще бъде осъществен на база Ме-

ханизма за избор, който можете да намерите на nasoki.bg. В 

избора могат да участват различни групи юридически лица с 

нестопанска цел за обществено полезна дейност.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1175-30
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1168-e-gov-kg
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1156-jeremie
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1150-6-8
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1151-2014-10-24-07-59-47
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Община Бургас осигурява работни места за хора с увреж-

дания 

Община Бургас осигурява работни места за хора с уврежда-

ния. Експертите от Дирекция „Социални дейности, здравео-

пазване и спорт” в общината работят на много и различни 

нива в подпомагане на хората с увреждания чрез адаптация, 

консултации и осигуряване на работни места. Това каза за 

Радио „Фокус” - Бургас Мая Казанджиева, директор на соци-

алното звено. По думите й, дирекцията работи по национал-

ни програми за насърчаване на заетостта, както и по евро-

пейски програми.” Много често тези програми преминават и 

през обучение. Основно си партнираме с Агенцията по зае-

тостта и с дирекцията на Бюрото по труда.         Вижте повече 

 

 

Обучават персонала в забавачките във Варна за работа с 

деца с редки заболявания 

Обучение на медицински персонал за работа с малчугани с 

хронични заболявания започват в детските заведения във 

Варна. Това стана ясно на среща на тема „Възможности за 

осигуряване на хранене в детските заведения на деца с хро-

нични заболявания, нуждаещи се от специално диетолече-

ние”, която се проведе за втори път в общината. Целта е мал-

чуганите с хронични заболявания да получат необходимите 

медицински грижи и да могат да посещават детски заведения 

заедно със своите връстници. Вече е проведено обучение, 

свързано с диабета, предстоят такива за грижи за деца с епи-

лепсия, астма, хемофилия и други.                       Вижте повече 

Информационен ден представи иновативни модели на 

социални предприятия 

На 15 октомври от 10.30 часа, в Пресклуба на БТА - Пазар-

джик се проведе Информационен ден по Проект „Социално 

включване на правонарушители чрез иновативни модели на 

социални предприятия”, изпълняван от Фонд за превенция на 

престъпността - ИГА, член на НАСО и представител на НАСО 

за Пазарджик и Пловдив. Бяха представени резултатите от 

проучване опита на Германия, провинция Бранденбург и Бер-

лин, в развитието на иновативни модели на социалните пред-

приятия за правонарушители.                                Вижте повече 

София строи 8 нови детски градини през 2015 г. 

Новата ЦДГ 133 e 64-та детска градина откакто започнахме да 

строим от 2006 г. През 2015г. година ще започне строителст-

вото на нови 8 детски градини, за което в проектобюджета са 

предвидени 13 млн. лева. Това каза на 22 октомври 2014 г. 

кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на нова-

та сграда към ЦДГ 133 в район „Изгрев” в присъствието на 

заместник-кмета с ресор „Инвестиции и строителство” Ирина 

Савина, кмета на района Цветомир Жеков, общинските съвет-

ници Малина Едрева, Николай Стойнев, Мита Георгиева и 

други.                                                                        Вижте повече 

над 3800 са децата, които в края на миналата година живеят 

в детски институции у нас, една трета от тях са на възраст до 

3 години.                                                                  Вижте повече 

Раданова: Спортът е двигател за социална интеграция 

Служебният министър на младежта и спорта Евгения Рада-

нова участва в неформална среща на министрите на спорта 

от Европейския съюз, която се проведе в Рим (Италия). По 

време на дискусията бяха обсъдени две основни теми: 1. 

Спортът и социалното приобщаване: имигранти, групи в не-

равностойно положение и градски периферни зони; 2. Финан-

сов феър плей. Водещите личности в областта на спорта в 

Европейския съюз изразиха загриженост от нарастващия 

проблем на социалното изключване, породен от рискови фак-

тори като бедността, етническите малцинство, живот в градс-

ки периферни зони, здравните проблеми и проблемите, свър-

зани с уврежданията.                                             Вижте повече  

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1172-2014-10-25-09-51-52
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1159-2014-10-24-09-57-54
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1160-2014-10-24-10-07-19
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1163-8-2015
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1173-2014-10-25-09-56-48
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1174-2014-10-25-10-14-48
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Дневен център за възрастни с ментални увреждания 

„Света Марина” навърши 14 години 

Албена Атанасова – заместник кмет на Столична община в 

Направление „Социални дейности и интеграция на хора с 

увреждания“ и общинския съветник - Анета Георгиева при-

състваха на 14 – тия рожден ден на Дневен център за въз-

растни с ментални увреждания „Света Марина”, заедно с 

близки и приятели на потребителите.  Клиентите на услугата, 

подкрепени от екипът специалисти бяха подготвили емоцио-

нално наситена програма за гостите си. Центърът се посеща-

ва от 60 лица на възраст над 18 години с ментални уврежда-

ния на територията на Столична община.           Вижте повече 

 

Кръгла маса "Реализиране на социални услуги за деца и 

младежи е риск" в Белене 

На 21 и 22 октомври бе проведена кръгла маса на тема 

„Реализиране на социални услуги в общността за деца и мла-

дежи в риск - приоритет на социалната политика в Р Бълга-

рия”. Форумът бе организиран от Каритас Русе и се състоя в 

Център за социална рехабилитация и интеграция в Белене. 

Сред присъстващите на дискусиите бяха служители на соци-

ални услуги за деца и младежи на Каритас Русе, директори 

на училища, психолози, енорийският свещеник в Белене - 

отец Паоло Кортези, представители на Дирекция „Социално 

подпомагане”, общински служители.                    Вижте повече 

 

Ранното детско развитие и образование обсъждаха в 

Кърджали 

Добри практики и качество на услугите в областта на ранното 

детско развитие и образование обсъждаха в Кърджали. Учас-

тваха представители на местни неправителствени организа-

ции от няколко области Кърджали, Стара Загора, общински 

специалисти в сферата на социалните дейности, експерти от 

РИО Кърджали, училищни директори и директори на детски 

градини, психолози, педагогически съветници, ръководители 

на ЦОП, Центрове за работа с деца със специфични потреб-

ности. „Разширяване на социалните услуги са приоритет в дей-

ността на община Кърджали", коментира зам.-кметът Елисаве-

та Кехайова.                                                       Вижте повече 

 

Кампания в подкрепа на приемната грижа във Варна 

Български Червен кръст за четвърта поредна година подкрепя 

усилията на професионалистите в областта на грижата за де-

ца, които поради различни причини не могат да живеят със 

собствените си родители. Кампанията по Приемна грижа се 

провежда благодарение на усилията на най-младите членове 

на червенокръстката организация - доброволците на Българс-

кия младежки Червен кръст.                                    Вижте повече 

 

Сдружение "Онкоболни и приятели" - Бургас приключи 

успешно проект 

Проектът "Пациентски информационен център" е финансиран 

по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014г. Пациентският център бе разкрит в близост до КОЦ-

Бургас - бул. "Демокрация" №104, в партерно помещение, пре-

доставено от Община Бургас, с изградена рампа за инвалидни 

колички.                                                                      Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Създава се музей "Българският XX век" 

Кабинетът даде съгласието си министърът на културата да 

участва в създаването на културна организация – му-

зей ,,Българският XX век”. Освен държавата, в нея ще участ-

ват Институтът за изследване на близкото минало и Столична 

община. Предвижда се културната организация по смисъла на 

Закона за закрила и развитие на културата да бъде с наиме-

нование „Българският XX век” и да бъде регистрирана по реда 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1164-14
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1165-2014-10-25-09-27-26
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1166-2014-10-25-09-28-08
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1167-2014-10-25-09-29-21
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1169-2014-10-25-09-31-25
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КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

 

ДОКУМЕНТИ 

Национална програма „България в НАТО и в Европейската 

отбрана 2020” 

Национална програма за профилактика на оралните заболя-

вания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република Бъл-

гария 2015-2020 г. 

Стратегия за развитие на професионалното образование и 

обучение в Република България за периода 2015-2020 г. 

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на гра-

мотността (2014-2020) 

на Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъ-

ществяване на дейност в обществена полза. Предмет на ней-

ната дейност ще бъде създаването на културен център-музей 

със смесено участие, в който ще се представи близкото мина-

ло на страната ни през 20-и век.                           Вижте повече 

Пловдив влезе в престижна световна класация за турис-

тически дестинации 

Пловдив е избран от специализираното издание Lonely Planet 

като шестият най-добър град в света, който трябва непремен-

но да бъде посетен през 2015-та година. Градът на тепетата 

успя да изпревари световноизвестни туристически дестина-

ции като Виена, Шанхай и Торонто. Водещи телевизионни 

компании като ВBC, CNN и Euronews цитираха изданието, 

според което: „Пловдив е един от най-красивите антични гра-

дове в Европа, разположен на фона на красивите Родопи и 

съкровища от хилядолетия, завладян от нестихващ нощен 

живот и закачливо чувство за хумор.”                   Вижте повече 

Вечер на добродетелите събра 80 хил. лв. 

Музикантите Орлин Павлов, Маргарита Хранова, Силвия Ка-

царова, Орлин Горанов, Еделина Кънева, Васил Петров, ра-

дио солистката Сара Гушева и предприемачите Милен Бонка-

лов, Максим Бехар, Мария Шишкова, Ивайло Йосифов, Лин 

Годинг и подкрепяната от фондацията майка Снежана Ангело-

ва събраха 78 340 лева в подкрепа на деца, за които има реа-

лен риск да бъдат изоставени в социални домове. Това стана 

по време на петата Вечер на добродетелите, която е органи-

зирана от фондация „За Нашите Деца“ на 21.10.2014 г. в Sofia 

Event Center.                                                            Вижте повече 

Фирма дава работа на хора от Защитено жилище 

В Община Симитли се проведе среща по проект „Животът е в 

нашите ръце", по който е създаден и функционира Защитено 

жилище за лица с психични разстройства. Целта бе запозна-

ване местната общност и бизнеса с възможността потребите-

лите на социалната услуга да започнат работа и да бъдат 

интегрирани чрез трудова заетост. На срещата присъства 

управителят на фирма „Деница Фешън" ЕООД Марио Лаза-

ров, експерти от Бюрото по труда и потребители на Защите-

ното жилище.                                                           Вижте повече 

Фризьорски салон с кауза 

Младежи в неравностойно положение получиха шанс за ин-

теграция и самостоятелност като фризьори в нов фризьорски 

салон в столицата. Салонът отвори врати тази седмица като 

част от програмата за социално предприемачество на Фонда-

ция "Конкордия България". В него ще се обучават и работят 

млади хора без образование, но с афинитет към коафьорст-

вото, а клиентите му ще подкрепят каузата за социална интег-

рация с новите си прически. Има мотивирани младежи като 

Цветан (на снимката), които се интересуват от тази професия, 

казват от фондацията.                                            Вижте повече 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5082
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5082
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5081
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5081
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5081
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mon.bg%2F%3Fh%3DdownloadFile%26fileId%3D6386&ei=ICBKVPHFB4n5ywP17YKoCg&usg=AFQjCNHkCUeb6Xdo8i83MSjVpkvuUFl6tQ&sig2=G20wKRD2u8ftOn9da77dHA&bvm=b
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mon.bg%2F%3Fh%3DdownloadFile%26fileId%3D6386&ei=ICBKVPHFB4n5ywP17YKoCg&usg=AFQjCNHkCUeb6Xdo8i83MSjVpkvuUFl6tQ&sig2=G20wKRD2u8ftOn9da77dHA&bvm=b
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6387
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6387
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1157-xx
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1161-2014-10-24-10-11-01
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1158-80
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1170-2014-10-25-09-32-28
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1171-2014-10-25-09-33-03
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

29 октомври - Велико Търново, Семинар „Специфика на  

работата с хора с увреждания. Характеристика на социал-

ните услуги за хора с увреждания. Адаптиране на образо-

вателните програми в университета към директната рабо-

та с лица и деца с увреждания“ 

Семинарът е насочен към студенти /психолози, социални 

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

подаватели от Великотърновския университет. Ще бъдат 

обсъдени възможности за адаптиране на образователните 

програми в университета към директната работа с лица и 

деца с увреждания, както и ще бъдат представени добри 

практики от сътрудничество между ВТУ и социалните услу-

ги на територията на Община Велико Търново в полза на 

качеството на обучението на студентите. НАСО ще предс-

тави възможностите за партньорство с висши учебни заве-

дения и подготовка на специалисти  за работа в социални 

услуги.  

 

ПРЕДСТОЯЩО 

28 октомври – Варна, Семинар на ОИЦ-Варна за европейско 

финансиране за младежи 

София, Тържествен концерт в чест на Деня на народ-

ните будители 

29 октомври - София, МТСП, Информационен ден „Социално 

включване на правонарушители чрез иновативни модели на 

социални предприятия” 

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

интегрираните подходи при предоставянето на здравни, обра-

зователни и социални услуги“, БЦНП  

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 

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

„Изкуството на числата“ 

Варна, Информационна среща на ОИЦ - Варна с пре-

подаватели от Провадия 

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 

http://bit.ly/ZhabVc
http://bit.ly/ZhabVc
http://bit.ly/ZhabVc
http://bit.ly/ZhabVc
http://bit.ly/ZhabVc
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/10/28
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/10/28
http://sofia.bg/pressecentre/foto/buditeli%20pokana1.pdf
http://sofia.bg/pressecentre/foto/buditeli%20pokana1.pdf
http://bit.ly/1pjFoNI
http://bit.ly/1pjFoNI
http://bit.ly/1pjFoNI
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://vision-bg.com/vision/index.php/sabitia-bg/9-bg-events/179-31-10-2014
http://vision-bg.com/vision/index.php/sabitia-bg/9-bg-events/179-31-10-2014
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/10/31
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/10/31
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/98-iii-t-wego
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://projects-namrb.org/index.php/203-2014-09-11-08-05-21
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/231-2014-09-26-06-05-59
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/
http://ncp2014.wordpress.com/ncp2014-program/science-program-draft-02/
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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.) 

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/1xOJkcQ
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/XP1roi
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1rzILEQ
http://bit.ly/1rzILEQ

