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КАЛЕНДАР 

 

9 ноември - Международен ден за борба срещу 

расизма, ксенофобията и антисемитизма  

10 ноември - Международен ден на младежта  

Ден на свободата на словото в България 

11 ноември - Имен ден: Виктор, Виктория, Мина, 

Минка, Минчо 

13 ноември - Световен ден на добротата 

Международен ден на слепите 

14 ноември - Световен ден за борба с диабета 

Имен ден: Филип, Филка, Фильо, Юстиниан 

ОБМЕН НА ОПИТ  

и ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ   

„Интегрирани услуги - модел, нормативна база, 

потребности и възможности“ 

10 – 12 декември 2015 г.,  

гр. Троян 

Лектор: Петя Демирева, експерт и методист в об-

ластта на социалните политики, услуги и подпома-

гане, управител на Бюро за социални услуги 

„Хуманност и дълголетие“ ООД 

Обучението е предназначено за представители на 

доставчици на социални услуги: общински админист-

рации, НПО, представители на държавни институции 
 

Вижте:  

Подробна програма и Регистрационен формуляр 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Обучение на тема „Същност на екипната работа. 

Умения за работа в екип и разрешаване на конфлик-

ти. Управление на екип“ 

На 4 ноември 2015 г. в Пазарджик се проведе обучение 

на тема „Същност на екипната работа. Умения за рабо-

та в екип и разрешаване на конфликти. Управление на 

екип“, организирано от Национален алианс за социална 

отговорност и Фонд за превенция на престъпността –

ИГА, представителство на НАСО за област Пазарджик. 

Обучението беше водено от г-жа Валентина Гешева, 

представител на НАСО за област Пазарджик и предста-

вител на Фонд за превенция на престъпността –ИГА и г-

жа Вяра Смиленова – регионален координатор на Аген-

цията за социално подпомагане. Домакин на събитието 

беше Община Пазарджик, като приветствие към участ-

http://www.naso.bg/images/files/agenda_Troyan.pdf
http://www.naso.bg/images/files/Reg_Troyan_Dec10-12.pdf
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 
ниците – управители и специалисти от различни соци-

ални услуги от цялата страна, отправи г-жа Димитрия 

Церова, директор на Дирекция „Социални дейности”.  

Вижте повече 

Сдружение "Онкоболни и приятели" e финалист в 

"Промяната" 

Сдружение "Онкоболни и приятели" - Бургас, член на 

Национален алианс за социална отговорност, е сред 

петте финалисти в третия и най-важен етап на нацио-

налния конкурс "Промяната". Инициативата се реали-

зира от фондация "Reach for Change", съвместно с Но-

ва Груп. В надпреварата участваха 296 проекта от ця-

лата страна, като идеята на бургаското сдружение пре-

мина успешно през всички етапи на конкурса и получи 

възможността да се "бори" на финала с още четири 

проекта на организации от страната. Финалистът в кон-

курса "Промяната" ще се определи чрез онлайн гласу-

ване. НАСО отправя апел да подкрепим с гласуване 

бургаското сдружение.                                Вижте повече 

Международен фотоконкурс  

на EASPD  

"Разкрити и открити" 

 

Целта на конкурса е да бъде представена рабо-

тата на доставчиците на социални услуги за 

хора с увреждания в цяла Европа. Темата на то-

зи конкурс е концептуална и абстрактна. От 

снимките се очаква да представят ролята в 

обществото на организациите, които подкре-

пят хората с увреждания, както и да отговарят 

на въпроса: "Как бихте показали с една снимка 

работата на специалиста, които подкрепя хора 

с увреждания и/или техните семейства?" 

 

Срок на конкурса:  

29 октомври 2015 до 27 март 2016 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ 

 Вицепремиерът Ивайло Калфин бе на работно 

посещение във Видин 

 Проект по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ получи награда от Евро-

пейската асоциация за професионално обуче-

ние 

 МТСП обсъди сътрудничество в областта на 

социалната политика с Швеция 

 Започва актуализация на Националната стра-

тегия за детето 

 Национална телефонна линия за деца - над 

550 000 обаждания за 6 години 

 Станислав Дечев е новият областен управител 

на Хасково 

 Над 1 000 свободни работни места, обявени на 

трудовите борси през октомври 

 Министър Калфин: ЕС трябва да установи яс-

ни и точни правила за управление на бежанс-

ката вълна 

 До 31 декември закриват домовете за деца с 

увреждания 

 Европейски ден на интегрираните спортове бе 

отбелязан в НСА 

 Промените в Закона за социалното подпомага-

не гарантират правата на хората в неравнос-

тойно положение 

 МТСП обмисля нови мерки за най-уязвимите 

на пазара на труда 

 Параолимпийският ни отбор се завърна побе-

доносно със 7 медала 

 50 електронни услуги, разработени по проект 

на МТИТС, ще се предлагат от местните адми-

нистрации 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1776-2015-11-06-10-07-39
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1774-e
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-revealed-unveiled
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3118-2015-11-05-15-03-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3118-2015-11-05-15-03-51
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3119-2015-11-05-15-12-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3119-2015-11-05-15-12-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3119-2015-11-05-15-12-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3119-2015-11-05-15-12-30
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3120-2015-11-05-15-13-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3120-2015-11-05-15-13-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3121-2015-11-05-15-15-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3121-2015-11-05-15-15-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3122-550-000-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3122-550-000-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3124-2015-11-05-15-32-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3124-2015-11-05-15-32-38
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3125-1-000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3125-1-000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3129-2015-11-06-10-13-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3129-2015-11-06-10-13-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3129-2015-11-06-10-13-46
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3131-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3131-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3132-2015-11-06-10-25-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3132-2015-11-06-10-25-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3136-2015-11-06-10-40-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3136-2015-11-06-10-40-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3136-2015-11-06-10-40-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3137-2015-11-06-10-42-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3137-2015-11-06-10-42-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3141-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3141-7
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3151-50-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3151-50-4
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3151-50-4
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 ЕК очаква 1,7% ръст на българската икономи-

ка за 2015 

 8 от 10 българи не спестяват 

 Сред специалностите на бъдещето са ИТ, ме-

дицина, био земеделие, редки езици 

 Всяко второ дете между 6 и 12 години е в риск 

от психични проблеми, сочи проучване за Со-

фия 

 ЕБВР: Бежанската криза обременява икономи-

ките на транзитните страни 

 Световната банка: Възможностите за повиша-

ване на доходите в България са ограничени 

 Над 1 000 свободни работни места, обявени 

на трудовите борси през октомври 

 Национална телефонна линия за деца - над 

550 000 обаждания за 6 години 

 30 стартиращи проекта на финала на SAP 

Startery CEE в София 

 Vivacom стартира нова социална инициатива 

 Дарителска кампания „Подай ръка, усмихни 

се!" в Сливен 

 Двадесет и две социални кампании бяха отли-

чени със „Златно сърце” от списание BUSI-

NESS LADY 

 Операция "Жълти стотинки" за младежи без 

родители 

 Holiday Heroes записва семейства в нужда за 

Коледа 

 Предстои второ издание на благотворителна-

та „Работилница за светлина“ 

 "АлтерЕго" представи "Следи на светлината" 

 Дневният център за хора с психични уврежда-

ния - Добрич спечели нови театрални награди 

 Над 250 участника очаква фестивала "Светът 

е за всички" 

 В София се създава Регионален исторически 

музей 

 Форум на тема ранна детска интервенция се 

проведе в КСЗУДС “Св. Параскева”-София 

 „Букварино” даде началото на първата по ро-

да си стая за модерно обучение на деца 

 Откриха втори квартал със социални жилища 

във Видин 

 Кризисен център за жертви на насилие отвори 

врати в Димитровград 

 Варненски младежи трупат знания и опит като 

доброволци 

 Обучение по Първа долекарска помощ в ЦСРИ

-Ловеч 

 Домашния социален патронаж във Велико 

Търново с ново оборудване 

 Училище за млади майки започна работа в 

Търговище 

 Дневните центрове за деца и възрастни с ув-

реждания в Казанлък ще набират средства за 

операция на 28-годишен младеж 

 Специална рампа помага на деца с уврежда-

ния в момчилградско училище 

 Два нови центъра за хора с увреждания отва-

рят врати в Бургас 

ИНТЕРВЮ 

 Гълъб Донев: Работа има, но няма обуче-

ни кадри 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3159-1-7-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3159-1-7-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3158-8-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3152-2015-11-06-11-44-12
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3152-2015-11-06-11-44-12
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3147-6-12
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3147-6-12
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3147-6-12
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3146-2015-11-06-11-21-28
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3146-2015-11-06-11-21-28
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3144-2015-11-06-11-19-00
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3144-2015-11-06-11-19-00
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3125-1-000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3125-1-000
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3122-550-000-6
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3122-550-000-6
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3155-30-sap-startery-cee
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3155-30-sap-startery-cee
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3150-vivacom
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3149-2015-11-06-11-27-11
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3149-2015-11-06-11-27-11
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3148-business-lady
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3148-business-lady
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3148-business-lady
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3143-2015-11-06-11-16-27
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3143-2015-11-06-11-16-27
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3138-holiday-heroes
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3138-holiday-heroes
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3128-2015-11-06-06-26-48
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3128-2015-11-06-06-26-48
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3160-2015-11-06-14-59-17
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3127-2015-11-05-15-44-12
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3127-2015-11-05-15-44-12
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3126-250
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3126-250
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3123-2015-11-05-15-31-18
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3123-2015-11-05-15-31-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3157-2015-11-06-14-18-24
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3157-2015-11-06-14-18-24
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3154-2015-11-06-13-56-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3154-2015-11-06-13-56-19
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3153-2015-11-06-11-59-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3153-2015-11-06-11-59-03
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3145-2015-11-06-11-20-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3145-2015-11-06-11-20-47
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3142-2015-11-06-11-10-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3142-2015-11-06-11-10-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3140-2015-11-06-10-59-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3140-2015-11-06-10-59-37
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3139-2015-11-06-10-58-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3139-2015-11-06-10-58-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3135-2015-11-06-10-28-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3135-2015-11-06-10-28-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3134-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3134-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3134-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3133-2015-11-06-10-26-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3133-2015-11-06-10-26-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3130-2015-11-06-10-22-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3130-2015-11-06-10-22-54
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3156-2015-11-06-14-00-21
http://nasoki.bg/bg/15-interview/3156-2015-11-06-14-00-21
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НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Постановление се предлага одобрява-

не на допълнителни трансфери за 2015 г. в раз-

мер на 4 251 329 лв. за изплащане на допълни-

телно възнаграждение за постигнати резултати 

от труда на директорите на детските градини, 

училищата и обслужващите звена и на педагоги-

ческите специалисти в обслужващите звена 

 Национална програма „Цифрова България 2020“ 

 Проект на решение за предложение до Народно-

то събрание за ратифициране на Допълнителния 

протокол към Европейската харта за местно са-

моуправление за правото на участие в делата на 

местната власт 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 
 

Пламена Господинова, счетоводител на НАСО, която 

на 15 ноември празнува своя рожден ден. 

ПРЕДСТОЯЩО 

9 ноември - Лом, Информационна среща от Национал-

ната кампания „Заедно за съпричастността” 

Ловеч, ОИЦ представя възможности за младежи 

София, Представяне на „Регионални профили: 

показатели за развитие" 2015 

10 ноември - Вълчедръм, Информационна среща от 

Националната кампания „Заедно за съпричастността” 

Тунджа, Информационна среща „Оперативните 

програми през 2016 г.” 

Силистра, „Час по Европа“ 

11 ноември - София, Заключителна пресконференция 

по проект “Преструктуриране на домовете за медико-

социални грижи за деца от 0-3 г." 

Ловеч, ОИЦ представя възможности за младе-

жи 

Вършец, Информационна среща от Национал-

ната кампания „Заедно за съпричастността” 

Ямбол, Информационна среща „Оперативните 

програми през 2016 г.” 

София, Семинар „Организиране на общности – 

американската и европейската перспектива" 

12 ноември - София, Пресконференция по проект 

"Комуникационна кампания за насърчаване на вът-

решния туризъм в Република България" 

Берковица, Информационна среща от Нацио-

налната кампания „Заедно за съпричастността" 

П р о в а д и я ,  И н ф о р м а ц и о н н а  с р е ща 

„Възможности за европейско финансиране през 

2015/2016 г. и кампания „Заедно за съпричаст-

ността“ 

13 ноември - Бойчиновци, Информационна среща от 

Националната кампания „Заедно за съпричастността” 

Ветрино, Информационна среща „Възможности 

за европейско финансиране през 2015/2016 г. и 

кампания „Заедно за съпричастността“ 

14 ноември - София, Форум „КлюЧе“ 

19-20 ноември - София, Практически семинар 

„Актуални проблеми, свързани с финансовото управ-

ление и контрол и вътрешния одит в общините“ 

25 - 27 ноември – София, Седмо издание на Нацио-

нална среща на евроекспертите от общините, НСОРБ  

26 ноември – София, Второ издание на 

„Работилница за светлина“ 

27 – 28 ноември – Русе, Фестивал „Светът е за всич-

ки“ 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1860
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1860
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1860
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1860
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1860
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1860
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1860
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1859
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1857
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1857
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1857
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1857
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1857
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-11-09
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-11-09
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2015-11-09
http://bit.ly/1kfoILH
http://bit.ly/1kfoILH
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-10
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-10
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-10
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-10
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-10
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-11
http://bit.ly/1Sw8jxp
http://bit.ly/1Sw8jxp
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-12
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-13
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-13
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-13
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-13
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2015-11-13
http://bit.ly/1Nhgold
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/502-2015-10-30-13-07-55
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/502-2015-10-30-13-07-55
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/502-2015-10-30-13-07-55
http://namrb-activ.org/news/view/9
http://namrb-activ.org/news/view/9
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3128-2015-11-06-06-26-48
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3128-2015-11-06-06-26-48
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3126-250
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3126-250


10 ноември - Кюстендил, Обмен на опит "Развитие на Об-

щностните центрове като комплексна услуга и интегриран 

подход" 

11 ноември - Сливен, Областен форум "Съвременни ре-

шения за социална интеграция" 

12 ноември - Ямбол, Регионална среща на членовете на 

НАСО от Област Ямбол: „Подкрепа и възможности за сът-

рудничество на социалните услуги“ 

Ямбол, Изнесена приемна на АСП и НАСО 

13 ноември - Ямбол, Национален форум "Заедно можем 

повече" 

16 ноември - София, Дискусия "Бремето на толерантност-

та в контекста на европейските ценности" 

17 ноември - Търговище, Работна среща "Подкрепа за 

развитие капацитета на членовете на НАСО от област 

Търговище" 

19 ноември - Русе, Форум „Развитие на социалните услуги 

чрез европейските структурни фондове за плановия пери-

од 2007-2013 и осигуряване на тяхната устойчивост“ 

24 ноември - Монтана, Регионална среща на членовете на 

НАСО от Област Монтана 

25 ноември - Кърджали, Регионален форум „Корпоративна 

социална отговорност“ 

СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 
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ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ   

„Консултиране при прием на нов потребител – 

провеждане на първично интервю, изготвяне на 

оценка и етапи на  работата по случай. Ролята 

на отделните специалисти в процеса“ 

26 – 27 ноември 2015 г.,  

гр. Велико Търново 

Лектор: Маргарита Сариева, психолог, сертифици-

ран психотерапевт, експерт по социални дейности 

Вижте:  

Подробна програма и Регистрационен формуляр 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА  

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

обявява следните отворени позиции: 

 

Офис асистент - преводач - Варна 

Специалисти:  социални услуги/корпоративна 

социална отговорност/заетост - Варна 

Експерт проекти, програми и обществени  

поръчки - София 

Експерт проекти, програми и обществени  

поръчки - Варна 

Специалисти: социални услуги/корпоративна 

социална отговорност/заетост - София 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА 

Фондация "За Нашите Деца" 

Детегледач/ка - специализирана резидентна грижа 

- София 

Експерт „Връзки с обществеността“ - София 

Стажант "Европейски проекти и социална  

политика" - София 

Стажант Офис асистент - София 

Психолог - Пловдив 

 

Фондация "Сийдър" 

Програмен мениджър - София 

Логопед - Кюстендил 

 

Фондация "Конкордия" 

Социален работник - София 

 

Дневен център за деца с увреждания - гр. Плевен 

Ерготерапевт - Плевен 
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 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатс-

тване) 

 Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

 Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

(безсрочен) 

 Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен 

срок, временно затворен) 

 Urgent Action Fund набира проекти (текущо канди-

датстване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в Бълга-

рия (текущо кандидатстване) 

 Награда на ЮНЕСКО за използване на ИКТ в обра-

зованието (10 ноември 2015 г.) 

 Столична програма „Култура“ за 2016 г. (17 ноември 

2015) 

 Конкурс Unilever за млади предприемачи (18 ноемв-

ри 2015 г.) 

 BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производст-

вения капацитет на МСП” (08.11.2015 г.) 

 Награда „Европейска столица на иновациите“ на ЕК 

(18 ноември 2015 г.) 

 Програма „Еразъм+“, КД 3 – Подкрепа за реформи-

ране на политиката – Сътрудничество с гражданс-

кото общество в областта на младежта (26 ноември 

2015 г.) 

 Проектни предложения по  процедура 

BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Администрация:  

 

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 

115, тел./факс: 052 646 016 

office@naso.bg 

Национален информационен и 

аналитичен център:  

 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 

4; 0882 122 670; nasoki@naso.bg 

Национален програмен и  

обучителен център:  

 

Варна 9005, жк. „Чайка“, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 242; project@naso.bg 

Национален център за социални 

услуги и развитие: 

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4; 

0882 122 666; sofia@naso.bg 

Варна 9005, ж.к. Чайка, бл. 22, вх. 

В; 0884 688 466; varna@naso.bg 

 

ИЗДАВА  

Стр.6 Бр. 45 

Редакционен екип: Георги Георгиев, председател ; Петя Маркова, редактор;  
                                      Борислава Гицова, Анелия Атанасова 

НАСО    

Nasoki.bg 

учениците от етническите малцинства и/или тър-

сещи или получили международна закрила“ (30 

ноември 2015 г.) 

 Проектни предложения по процедура 

BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищно-

то възпитание и подготовка на деца в неравнос-

тойно положение“ (30 ноември 2015 г.) 

 Norway Grants: предложения по Програма БГ 12 

„Домашно насилие и насилие основано на полов 

признак” (1 декември 2015 г.) 

 ОП "Добро управление", „Осигуряване функцио-

нирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове“ (21 декември 2015 г.) 

 Прием по набиране на заявки от работодатели по 

схема „Младежка заетост" (31 декември 2015г.) 

 Грантове за иновативни и креативни проекти, 

свързани с развитието на децата (31 декември 

2015 г.) 

 Процедура „Независим живот” по ОП „Развитие 

на човешките ресурси”  (6 януари 2016 г.)  

 Първа покана по Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България -

Македония (25 януари 2015 г.) 
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