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17 ноември - Международен ден на студентите 

19 ноември - Международен ден на мъжа 

20 ноември -  Световен ден на децата 

21 ноември - Въведение Богородично 

 Ден на християнското семейство и на правос-

лавната християнска учаща се младеж 

Световен ден на телевизията (ООН) 

Световен ден на приветливостта (World Hello 

Day) 

23 ноември - Именници: Александър, Александра,  

         Сашо, Сашка, Цанка, Цанко 
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Триумф за България на детската Евровизия 

Талантливото трио Крисия, Хасан и Ибрахим спечели за Бъл-

гария най-големия успех в историята на детската Евровизия. 

Песента "Планетата на децата" събра 147 точки, сума от гла-

совете на 80-членното жури и публиката от останалите 15 

държави. На първо място се класира Италия с изпълнението 

на Винченцо Кантиело. Това е изключителен успех на Бълга-

рия, който надхвърля рамките на прояви в областта на изкус-

твото и културата и е невероятен пример за принос за попу-

ляризирането на страната ни в европейски мащаб. Успехът е 

невероятен не само като проява на таланта, но е и силен 

пример за успех, посветен на България, постижение, което 

допринася за развитието на България.                Вижте повече 

 

Среща-разговор с г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и 

министър на труда и социалната политика 

На 15 ноември 2014 г. във Варна се състоя кратка среща-

разговор между г-н Ивайло Калфин, вицепремиер на Бълга-

рия и министър на труда и социалната политика и г-н Георги 

Георгиев, председател на Национален алианс за социална 

отговорност (НАСО). Вицепремиерът получи пакет от доку-

менти на НАСО и поздравително писмо, с което НАСО от 

името на своите над 500 членове го приветства за поетата 

отговорност в качеството му на вицепремиер и министър на 

НОВИНИ ОТ НАСО 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1270-2014-11-17-06-33-15
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6,8 млрд. лв. по програмите с европейско финансиране 

през 2015 г. 

През 2015 г. се предвижда по европейските програми да бъдат 

открити процедури за предоставяне на безвъзмездно финан-

сиране на обща стойност над 6,8 млрд. лева. На свое заседа-

ние специализираният Съвет за координация по управлението 

на средствата от ЕС към Министерски съвет съгласува проек-

тите на Индикативни годишни работни програми за следваща-

та година на инструментите с европейско финансиране в Бъл-

гария. Обмисляме план да отворим авансово някои схеми, 

които да финансираме заемообразно с пари от националния 

бюджет, заяви вицепремиерът по европейските фондове и 

икономическата политика Томислав Дончев.        Вижте повече 

Вицепремиерът Калфин на работно посещение във Варна 

На 14 и 15 ноември 2014 г. г-н Ивайло Калфин, вицепремиер 

на България и министър на труда и социалната политика бе на 

работно посещение във Варна. На нарочна пресконференция 

на 15 ноември министър Калфин съобщи, че е провел срещи-

разговори с агенциите по заетостта, социалното подпомагане 

и на труда във Варна, както и с представители на НОИ. „Това 

направих защото имам ангажимент към Варна и варненци и 

мога да кажа, че вече навлизам в проблемите на Министерст-

во на труда и социалната политика, как то работи и каква е 

конкретната тематика, кое тревожи работещите в социалната 

сфера. Важно е на място да се уточнят проблемите и какво 

очакват хората", обясни той.                                   Вижте повече 

Кметът на Бургас Димитър Николов спечели приза "Кмет 

на годината 2014" 

Градоначалникът на Бургас Димитър Николов е "Кмет на годи-

ната 2014". Във вторник вечер той спечели приза във второто 

издание на конкурса на Бранд Медия България - Kmeta.bg. 

Наградата му връчиха председателят на Народното събрание 

Цецка Цачева и миналогодишният носител на приза Йорданка 

НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 
труда и социалната политика, както и се изразява желанието 

и очакването за активно партньорство и сътрудничество.  

Вижте повече 

 

Голямата годишна награда на НАСО се присъжда на Кри-

сия, Хасан и Ибрахим и на „Седем-Осми“ 

На извънредно свое заседание Управителният съвет на На-

ционален алианс за социална отговорност (НАСО) взе реше-

ние за присъждане на две извънредни Големи награди на 

НАСО за принос в социалното развитие на България. Първа-

та награда е в категория „Изкуство и култура“ и се присъжда 

на талантливите български деца Крисия, Хасан и Ибрахим за 

постигнат изключителен успех на детската Евровизия с кла-

сирането на България на второ място и с невероятно съдър-

жателното си представяне, което НАСО приема като посла-

ние към всички българи и към държавата като цяло.  

Вижте повече 

 

Конференция за правата на хората с увреждания 

Екип на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

участва в конференция с международно участие в Центъра 

за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, 

която се състоя на 12 и 13 октомври 2014 г. Основна тема на 

форума бе член 12 „Равнопоставеност пред закона“ от Кон-

венцията за правата на хората с увреждания на ООН. Екс-

пертите от Министерството на труда и социалната политика, 

Омбудсмана на Р България, Агенцията за хората с уврежда-

ния и Агенцията за социално подпомагане обмениха опит и 

добри практики по прилагането на конвенцията. Конференци-

ята бе открита от г-жа Спаска Петрова, зам.-министър на тру-

да и социалната политика.                                    Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1247-6-8-2015
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1273-2014-11-17-08-32-47
http://bit.ly/1A6h9Ma
http://bit.ly/1ETUiTY
http://bit.ly/1usX7YD
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Фандъкова. Уникалните български 10 каба гайди с родопски 

ритми развълнуваха стотици български кметове, които се 

събраха на официалната церемония по награждаването на 

конкурса "Кмет на годината 2014" в НДК, София.                                                                     

Вижте повече 

Одобрен е проектът на Оперативна програма по Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

Правителството прие проекта на Оперативна програма по 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица 2014-2020 г. и го внася за окончателно одобряване от 

Европейската комисия. Програмата е стратегически документ 

за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Фон-

да за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на 

Европейския съюз и националния бюджет в рамките на прог-

рамния период 2014-2020 г., който ще обхване територията 

на цялата страна. Периметър на действие на Фонда за евро-

пейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е хранител-

ният недоимък, бездомността и материалните лишения.                                                                      

Вижте повече 

3.7% дефицит с актуализацията на Бюджет 2014 

Правителството одобри проект на закон за изменение и до-

пълнение на Закона за държавния бюджет на Република Бъл-

гария за 2014 г. и реши да бъде оттеглен внесеният от слу-

жебното правителство в парламента законопроект за актуа-

лизация на Бюджет `2014 г. Новият проект е израз на стреме-

жа и усилията за ограничаване негативните ефекти върху 

бюджетната позиция и постигане на допълнителни консоли-

диращи мерки в разходите по държавния бюджет за 2014 

година. Оттеглянето на законопроекта не е израз на промяна 

във фискалните и икономическите фактори и показатели, 

налагащи незабавна актуализация на бюджетната рамка за 

2014 година, а първата стъпка от стратегията на новото пра-

вителство за стабилизиране на публичните финанси.                 

Вижте повече 

 

МТСП получи 50 млн. лв. допълнителен бюджет 

Временната комисия по бюджет и финанси към Народното 

събрание прие актуализацията на бюджета за 2014 г. Най-

много допълнителни средства се дават за сигурност и за 

здраве. Актуализацията бе гласувана от 13 депутати от уп-

равляващото мнозинство, петима от опозицията се въздър-

жаха, никой от членовете на комисията не беше против. Спо-

ред приетите промени в бюджета МВР получава още 125.7 

млн. лева, от които 110 млн. лева за разходи за персонал и 

15.7 млн. лева за издръжка на системата.           Вижте повече 

МТСП предлага минимална работна ставка 4 лв. на час 

Дългосрочно пенсионната възраст трябва да бъде повишена. 

Минималната почасова ставка трябва да се повиши на 4 лв. 

Мисли се за коледни добавки на пенсионерите. Това обяви 

пред Нова телевизия вицепремиерът и социален министър 

Ивайло Калфин. Убеден съм, че трябва да се увеличат дохо-

дите, за да се оживи икономиката. Но предстоят разговори, 

защото все още не сме започнали да работим сериозно за 

бюджета 2015 г., в момента работим по актуализацията, каза 

вицепремиерът. Калфин отново лансира идеята си за пови-

шение на минималната работна заплата и въвеждане на ми-

нимална почасова ставка.                                     Вижте повече 

Обсъждане на Стратегията на СЕ за правата на децата 

2016 - 2019 г. 

Стратегията на Съвета на Европа за правата на децата 2012 

– 2015 г. бе тема на междуведомствена работна среща, орга-

низирана от Държавната агенция за закрила на детето на 11 

ноември 2014 г. В срещата участва представителят на Бълга-

рия в Комитета от експерти на СЕ по правата на детето г-жа 

Велина Тодорова, която ще бъде посредник между Съвета на 

Европа и България в подготовката на новата Стратегия за 

правата на децата за периода 2016 – 2019 г. На форума бяха 

обсъдени предприетите от страната ни действия в изпълне-

ние на четирите основни цели на Стратегията - Насърчаване 

на услуги и системи, съобразени с интересите на децата; 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1254-year-mayor
http://nasoki.bg/bg/socialni-politiki/9-socialni-politiki/1243-2014-11-14-11-15-06
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1249-3-7-2014
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1262-mtsp-50mln
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1266-4
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Премахване на всички форми на насилие над деца; Гаранти-

ране правата на децата в уязвими ситуации; Насърчаване на 

участието на децата.                                              Вижте повече 

Предстои обсъждане на кохезионната политика за изпъл-

нение на стратегия Европа 2020 

Правителството одобри българската позиция за заседанието 

на Съвета „Общи въпроси”, формат Кохезионна политика, 

който ще се проведе на 19 ноември в Брюксел. Италианското 

председателство е отправило покана до министрите на дър-

жавите-членки, отговарящи за кохезионната политика на ЕС, 

да дебатират по актуалните въпроси, свързани с прилагането 

на политиката. Очаква се министрите да одобрят проект на 

заключения по Шестия доклад на Европейската комисия за 

икономическо, социално и териториално сближаване. Ще бъ-

де обсъден и приносът на кохезионната политика за изпълне-

нието на Стратегия „Европа 2020“.                        Вижте повече 

ОПАК предвижда 40% повече средства 

С 40% повече средства са предвидени за реформа в адми-

нистрацията и съдебната система и развитие на електронно-

то управление през следващия програмен период по новата 

Оперативна програма „Добро управление". Това съобщи 

представителят на Европейската комисия г-жа Дора Крумова 

на Годишното информационно събитие на ОПАК в София, 

което се проведе на 11 ноември 2014 г. На него ръководите-

лят на Оперативна програма „Административен капаци-

тет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър представи напредъка 

в изпълнението на програмата и перспективите за новия прог-

рамен период 2014 - 2020 г.                                   Вижте повече 

Народни представители се включиха в кампанията „Не 

сме различни! Да поговорим за диабет!” 

Председателят на парламента Цецка Цачева и народни пред-

ставители се включиха в кампанията „Не сме различни! Да 

поговорим за диабет!” По повод Световния ден за борба с 

диабета – 14 ноември, деца, болни от диабет, мериха в На-

родното събрание кръвната захар на народни представители 

и журналисти и раздаваха информационни материали. Пред-

седателят на парламента Цецка Цачева първа се включи в 

инициативата на Националната асоциация на децата и мла-

дите хора с диабет в знак на съпричастност с проблемите на 

хората с диабет. За втори път участвам в тази кампания, пос-

ветена на здравето на нашите деца, отбеляза Цецка Цачева, 

след като шестгодишният Иво измери кръвната й захар.  

Вижте повече 

Кандидат-работодатели могат да участват по програма за 

заетост в областта на недвижимото културно наследство 

Кандидат-работодатели могат да участват в Програмата за 

обучение и заетост „Клио“, включена в Националния план за 

действие по заетостта 2014г. Програмата е инструмент на 

активната политика на пазара на труда, чрез който се подпо-

магат общините при решаване на проблеми на местния па-

зар на труда, като едновременно с това допринася и за пови-

шаване на атрактивността на общините чрез реставрация и 

популяризиране на културно-историческите ценности, нахо-

дящи се на техните територии.                             Вижте повече 

Държавите от ЕС ще могат да отказват социални помощи 

на безработни имигранти 

Европейският съд разреши на страните-членки да отказват 

социална помощ и придобивки на безработни граждани от 

други държави в Европейския съюз (ЕС). Т.нар. социален 

туризъм, който до сега се свързваше конкретно с Германия, 

може да създаде важен правен прецедент за останалите 

страни от съюза, пише „БиБиСи“. Очаква се след това реше-

ние да бъде разрешено на Великобритания да изключи някои 

имигранти от социалната си система. Преди време властите 

в страната въведоха правило, според което новопристигна-

лите на Острова трябва да чакат три месеца, преди да бъдат 

включени в схемата за получаване на детски надбавки.  

Вижте повече 

ЕК възстанови плащанията по "Околна среда" 

Европейската комисия информира България, че плащанията 

от европейските фондове по Оперативна програма "Околна 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1244-2016-2019
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1248-2020-ce-coh
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1245-40
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1252-2014-11-14-14-18-02
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1253-2014-11-14-14-28-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1263-2014-11-14-15-52-26
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Кръгла маса за заетост в Дневен център "Светове", Со-

фия 

На 13 ноември 2014 г. в Дневен център "Светове" на Фонда-

ция "Светът на Мария" се проведе дискусия на тема 

„Възможностите за трудова заетост и образование за хората с 

интелектуални затруднения“. Потребителите на центъра има-

ха възможността да споделят мнението си по темата. Те назо-

ваха желаните от тях професии (например: хигиенисти, по-

мощник продавачи, помощници в професионална кухня и др.), 

като определиха и колко много умения трябва да имат, за да 

ги практикуват в реална работна среда.               Вижте повече 

 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Лек спад на безработицата на годишна база 

Намаление на равнището на безработицата през октомври 

2014 г. в сравнение с октомври 2013 г. отчита статистиката на 

Агенция по заетостта (АЗ). През октомври 2014 г. нивото на 

безработица в страната е 10,7%. За сравнение, през същия 

месец на 2013 г. то е 11,2%, или с 0,5 процентни пункта по-

високо. Регистрирани в бюрата по труда са 351 445 души – с 

15 522 души по-малко в сравнение с миналата година. Спря-

мо септември 2014 г. равнището през октомври се покачва с 

0,2 процентни пункта, което означава, че броят на регистри-

раните безработни се е увеличил с 6070 души. През 2013 г. 

безработните през октомври са били с 12 404 повече спрямо 

септември.                                                               Вижте повече 

Намаляват доходите на домакинствата спрямо преди го-

дина 

През третото тримесечие на 2014 г. общият доход средно на 

лице от домакинство е 1 195 лв. и спрямо година по-рано на-

малява с 3.7%, сочат данни на Националния статистически 

институт, обявени в петък. В същото време разходите на до-

макинствата се запазват, а потреблението – най-вече на хра-

нителните продукти – се свива. В структурата на общия доход 

с най-висок дял се пада на постъпленията от работна заплата 

– 54.3%, пенсиите осигуряват 26.2 на сто от доходите в дома-

среда" за програмния период 2007-2013 се възстановяват. 

Плащанията бяха спрени през ноември 2013 година заради 

нарушения при процедурите по обществени поръчки. Плаща-

нията се възстановяват след успешните преговори на слу-

жебното правителство в лицето на вицепремиера по управ-

ление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова. 

Официалното писмо до българската държава от ЕК е изпра-

тено на 13 ноември.                                               Вижте повече 

кинствата, от самостоятелна заетост приходите са 8.1%, а от 

социални помощи - 3.1%. Спрямо преди година по-

съществено нараства относителният дял на дохода от работ-

на заплата - с 1.4 процентни пункта, и на доходите от пенсии - 

с 1.1 процентни пункта.                                           Вижте повече 

Годишно изследване на Регионалните профили показва 

бавно възстановяване на икономиката на България 

Икономиката на България се възстановява бавно, но осезае-

мо към нивата от преди кризата. Икономическата активност 

на населението се повишава, а заетостта в повечето области 

нараства през 2013 година, макар и все още да не достига 

предкризисните нива. Това показва третото годишно изслед-

ване на Института за пазарни изследвания "Регионални про-

фили: Показатели за развитие 2014" с автори д-р Десислава 

Николова, д-р Александър Цветков, Петър Ганев, Явор Алек-

сиев и Зорница Славова, който бе представен на пресконфе-

ренция на 11 ноември 2014 г.                               Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1250-2014-11-14-14-12-45
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1246-2014-11-14-12-07-34
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1268-2014-11-14-16-59-01
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1264-2014-11-14-15-55-12
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1269-2014-11-14-17-00-21


Бр. 46(3)/17.11.2014 г. 

Форум за представяне на добри практики в подкрепа на 

хора с увреждания в София 

На 15 ноември 2014 г. в Модерен театър, София се проведе 

Форум за добри практики, организиран от Фондация „Де Па-

сарел България” по проект, реализиран с финансовата подк-

репата на Столична община, Програма „Европа 2014 г.“ В 

рамките на форума бяха представени 20 добри практики на 

12 социални услуги с частно и държавно финансиране за 

хора с увреждания на територията на Столична община. 

Сред тях бяха социални услуги, членове на Национален али-

анс за социална отговорност - Защитено жилище за лица с 

умствени разстройства, с управител Искра Петрова, Социа-

лен учебно-професионален център и Преходно жилище 

"Делфини", с управител Капка Георгиева, Дневен център за 

деца с увтеждания "Св. Врач", с управител Сузан Йешели и 

Дневен център за деца с увреждания "Слънчоглед" на Фонда-

ция "Международни социални служби".               Вижте повече 

 

ФИЦЕ-България стартира проект "Сигурност и подкрепа 

за децата" 

В началото на месец ноември 2014 г. Сдружение за педагоги-

ческа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България подписа 

договор с Държавната агенция за бежанците към Министерс-

ки съвет за изпълнението на проект „Сигурност и подкрепа за 

децата”. Проектът е на стойност 23 998 евро и се финансира 

от Европейски бежански фонд чрез ДАБ, в качеството й на 

Отговорен орган за ЕБФ, относно процедура BG ERF 2013/04

-C3.01 от Приоритет 1 на Годишната програма за 2013 г., ре-

визирана със спешни мерки: „Предоставяне на социални ус-

луги, съобразени със специфичните нужди на непридружени 

малолетни и непълнолетни бежанци, настанени в защитено 

пространство на територията на ДАБ и под нейна юрисдик-

ция.                                                                          Вижте повече 

Стипендии за студенти с физически увреждания в СУ 

Фондациите „КГБ - Клуб на готините баби“ и „Сила за живот”, 

заедно със Студентския съвет на Софийския университет, 

връчиха стипендии на студенти с увреждания в рамките на 

кампанията „Колкото повече, толкова повече”. Тази година сту-

дентите, които ще получат подкрепа, са 14 души. От всички 

студенти, одобрени за подпомагане тази учебна година, седем 

имат зрителни, четирима - слухови и трима – двигателни ув-

реждания. Всички са с над 50% трайно намалена работоспо-

собност и са в крайно тежко социално положение.  

Вижте повече 

Сдружение "Социален център"-Бургас дава ново начало за 

хора с увреждания 

Иновативни социални практики за хората с увреждания въвеж-

дат в Община Бургас. Това съобщи за Радио "Фокус" Бургас 

Марионела Стоянова, председател на Сдружение "Социален 

център", което в партньорство с Община Бургас и неправителс-

твена организация от Белгия работи по реализирането на про-

ект - „Ново начало: Стартиране на иновативни социални услуги 

за хората с увреждания в Бургас”. Председателят на сдружени-

ето Марионела Стоянова каза, че проектът завършва в края на 

май догодина и е първият спечелен проект на сдружението.                                                

Вижте повече 

Дневният център за деца и младежи в Габрово получи да-

рение за нов автомобил 

Дневният център за деца и младежи с увреждания в Габрово 

получи дарение за нов автомобил, след като бусът на социал-

ното заведение беше откраднат преди няколко месеца. Месеци 

откакто возилото, с които се транспортират децата е открадна-

то, а извършителят не е открит от полицията, родителите съби-

рат всеки месец необходимите 600 лева за наем на автомобил 

с платформа за инвалидни колички. След писмо от кмета на 

Община Габрово до кмета на град Тун, в което се описва слу-

чая с откраднатото превозно средство, координаторът на парт-

ньорството и пълномощник на кмета г-жа Жасмина Щалдер 

стартира акция за набиране на средства за закупуване на нов 

автомобил.                                                                 Вижте повече 
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КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Театър "Цвете" с атрактивен пърформанс в Нощта на 

театрите 

На 15 ноември 2014 г. във Виваком Арт Хол, в рамките на 

инициативата "Нощта на театрите", която се реализира ед-

новременно в 11 български града и 11 европейски държави, 

театър "Цвете" представи възможностите на форум театъра 

с представлението “А ти какво би направил?”. Театър 

"Цвете" прилага иновативни театрални техники, за да помог-

не на деца и младежи да опознаят и приемат себе си и дру-

гите, с което личностното им развитие и окуражава позитив-

ното им включване в обществения живот. Аудиторията в 

залата на Виваком бе основно от подрастващи. Децата изг-

ледаха с интерес три пантомимни етюда, илюстриращи по-

ведение в училище - "Пергелът", "Женски бой" и 

"Досадникът".                                                        Вижте повече 

Празник на духа в Савино 

В читалището на село Савино, община „Тунджа“, се състоя 

едно емоционално събитие, което организаторите – Чита-

лищното настоятелство на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1928” и Цър-

ковното настоятелство на Храм „Св. Димитър” – нарекоха 

ПРАЗНИК НА ДУХА - духа на знанието, духа на вярата и 

духа на стремежа към новото. Това беше празник на будния 

дух на поколения савинци, които се събраха, за да открият 

обновената читалищна библиотека, да посрещнат поредна-

та книга, посветена на Савино, написана от Стоян Христов и 

представена от Христо Карастоянов и да сложат началото 

на дарителска кампания по набиране на средства за изграж-

дане на православен храм в селото.                  Вижте повече 
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Международният ден на слепите отбелязаха в 

„ХобиСклуб” 

Празнична среща по повод Междинародния ден на слепите 

хора бе организирана в неправителствената организация на 

хората със зрителни увреждания ,,ХобиСклуб”, представител 

на Национален алианс за социална отговорност за Добрич. 

Специален гост на събитието бе президентът 

на ,,Лайънсклуб” Добрич – Драгостин Байчев. В непринуден 

разговор той разказа как тази световна организация помага 

на слепите и отговори на всички отправени към него въпроси, 

свързани с неговата компетенция, съобщиха от неправителс-

твената организация.                                             Вижте повече 

Община Мездра продължава изпълнението на два соци-

ални проекта 

От 1 февруари догодина ще започне предоставянето на со-

циални услуги в новоизградените три Центъра за настанява-

не от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище по проек-

та „Моят дом в Мездра”, който се реализира от Община Мез-

дра по ОП „Развитие на човешките ресурси”. В момента текат 

конкурси за подбор на персонал и на лица за подкрепящи 

дейности. Документи за участие в конкурса за персонал пода-

доха 103-ма, а в този за подкрепящите дейности - 167 души, 

уточни ръководителят на проекта Елена Нанова. Вече завър-

шиха първите два етапа от конкурсите: подбор по документи 

и събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.  

Вижте повече 

Усмивка-Бургас с кампания за Деня на толерантността 

Във връзка с 16 ноември 2014 г. - Международен ден на то-

лерантността - Сдружение „УСМИВКА“ Бургас организира 

кампания за набиране на материали и продукти за рисуване. 

Продукти ще бъдат предоставени в подкрепа и на новооткри-

тата Арт-работилница в МБАЛ Бургас. Целта на новосъзда-

дената Арт-работилница е чрез изкуството и арт-терапията 

да се даде възможност на малки и големи пациенти посеща-

ващи МБАЛ Бургас да преживяват по- спокойно и приятно 

престоят си в болничното заведение. Всеки може да се вклю-

чи в кампанията на Сдружение „УСМИВКА“ „Толерантността- 

хармония в многообразието“, която стартира на 3 ноември и 

ще продължи до 20 ноември.                                Вижте повече 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

ПРЕДСТОЯЩО 

17 ноември - Лесичово, Информационна среща на тема 

„Възможностите, които ни предлагат новите оперативни прог-

рами през 2015 г.“ 

18 ноември – Брацигово, Информационна среща на тема 

„Възможностите, които ни предлагат новите оперативни прог-

рами през 2015 г.“ 

Несебър, Здравна къща, Информационна кампания за 

определяне на личния риск от остеопороза с измерва-

не на костна плътност 

19 ноември – Брюксел, Заседание на Съвета на Европа 

Септември, Информационна среща на тема 

„Възможностите, които ни предлагат новите оператив-

ни програми през 2015 г.“ 

20 ноември – Пазарджик, Информационна среща на тема 

„Възможностите, които ни предлагат новите оперативни прог-

рами през 2015 г.“ 

Генерал Тошево, Връчване на наградите на отличени-

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Райфайзенбанк стартира традиционната кампания 

“Избери, за да помогнеш” 

За шеста поредна година Райфайзенбанк стартира дарител-

ската кампания “Избери, за да помогнеш” с нови 25 общест-

вено значими проекти в областите здравеопазване, социал-

на сфера, култура и образование, и опазване на околната 

среда. Традиционно, най-много средства в дарителската 

кампания се набират от Райфайзенбанк и служителите на 

Групата Райфайзен в България, които даряват средства по 

избран от тях проект. За всеки дарителски жест на свой слу-

жител, независимо от сумата, Райфайзенбанк добавя по 100 

лв.                                                                            Вижте повече 

ИНТЕРВЮ 

1 - 4 декември - Брюксел, Събития на EASPD по повод 

Международния ден на хората с увреждания 

От 1 до 4 декември 2014 г. по повод Международния ден на 

хората с увреждания (3 декември) EASPD ще проведе серия 

от събития и семинари, както и работни срещи в Европейс-

кия парламент. В рамките на тези събития се предвижда 

още заседание на Борда на EASPD, където ще бъде обсъде-

но изпълнението на плановете през изминалата година и 

ще постави началото на планирането за следващата годи-

на.  

Ивайло Калфин: Икономиката линее заради нис-

ки заплати 

С кои реформи ще започне вицепремиерът и социален ми-

нистър Ивайло Калфин? Как държавата ще подкрепи най-

уязвимите българи? И защо икономиите не са здравослов-

ни по време на криза? Ивайло Калфин отговаря пред 

"Стандарт". 
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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.) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 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.) 

The Venture – бизнес идеи за социална промяна (9 януари 

2015 г.) 

Rinker’s Challenge: Предизвикателство за стартиращи предп-

риемачи (31 декември 2014 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Конкурс „Най-добър млад предприемач на град Пловдив за 

2014 г.“ (28 ноември 2014 г.) 

Представяне на проектни предложения в рамките на Програ-

ма „Еразъм+“ за 2015 г. (22 януари 2015 г.) 

Хоризонт 2020, проектни предложения в рамките на Инстру-

мента за МСП (17 декември 2014 г.) 

Грантове за проекти в сферата на туризма (15 януари 2015 г.) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо 

кандидатстване) 

Проект „Красива България“, МТСП (19 януари 2015 г.) 

те творби в литературния конкурс „Йовков и неговият 

свят” 

21 - 22 ноември - Брюксел, Четвъртата конвенция на Евро-

пейската платформа за борба с бедността и социалното изк-

лючване 

3 - 4 декември – София, Общо събрание и Национална го-

дишна конференция на НСОРБ 

13 - 14 декември – Русе, Център „Решения” – Русе организира 

обучение на тема „Основи на фокусираната към решения крат-

ка терапия“ 

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/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1yuGu2k
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1wO8R74
http://bit.ly/1rzILEQ
http://bit.ly/1rzILEQ
http://bit.ly/1zqg9C1
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1wq5VPO
http://bit.ly/1wq5VPO
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/11oagY5
http://bit.ly/11oagY5
http://bit.ly/1xzzXQr
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1xd1OH7
http://toshevo.org/g/?p=3857
http://toshevo.org/g/?p=3857
http://bit.ly/1tQq7tr
http://bit.ly/1tQq7tr
http://bit.ly/1tQq7tr
http://projects-namrb.org/images/novini/programa_os_14.pdf
http://projects-namrb.org/images/novini/programa_os_14.pdf
http://www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=64
http://www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=64
http://www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=64

