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Подаване на номинации за Втора Европейска награда за 

социално предприемачество 

Фондация ONCE, в рамките на Европейската мрежа за корпо-

ративна социална отговорност и работа с хора с увреждания, 

с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, 

стартира второто издание на Европейската награда за соци-

ално предприемачество и работа с хора с увреждания: Про-

мотиране на социални инвестиции. Тази пилотна инициатива 

в Европа има за цел да отличи водещи проекти в областта на 

социалното предприемачество,  които са насочени към хора-

та с увреждания. Допустими кандидати са социални предпри-

емачи с проекти, насочени към хора с увреждания или предп-

риемачи с увреждания, които представят иновативен проект.  

Вижте повече 

Заседание на ТРГ по ПРСР 

На 26 ноември 2014 г. в хотел Принцес, София, се състоя 

седмото заседание на тематичната работна група (ТРГ) за 

разработване на Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР) за периода 2014 - 2020 г. Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) взе участие в заседанието, в 

качеството си на редовен член и представител на Национал-

ния съвет за интеграция на хората с увреждания. Срещата 

беше открита от г-н Васил Грудев, заместник-министър на 

земеделието и храните и председател на ТРГ. Той изложи 

основния напредък по одобрението на ПРСР като подчерта, 

че за съжаление Програмата страда от сериозни пороци, 

НОВИНИ ОТ НАСО 

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

което е видно от направените 426 коментара от страна на 

Европейска комисия по проекта.                         Вижте повече 

ЕК представи инвестиционен план за 315 млрд. евро 

Поне 315 милиарда евро трябва да бъдат събрани в евро-

пейския фонд за инвестиции, който ще има за цел да ускори 

икономическия растеж и заетостта в Европа. Планът, който 

беше представен от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, 

предвижда фондът да заработи още в средата на следва-

щата година. Той няма да бъде създаден с пренасочване на 

съществуващи пари от една програма в друга, увери Юнкер, 

предаде БНР. "Създаваме нова архитектура за осъществя-

ването на нашата идея - капацитет за нови инвестиции. Съз-

даваме нов европейски фонд за стратегически инвестиции 

със средства от бюджета на ЕС, Европейската инвестицион-

на банка (ЕИБ) и държавните бюджети.             Вижте повече 

ЕК продължава надзора върху България заради бед-

ността и КТБ 

България е сред 16-те страни, които Брюксел ще продължи 

да наблюдава заради наличие на макроикономически дис-

баланси, предвижда представеният в петък доклад по Меха-

низма за ранно предупреждение, който е част от координа-

цията на икономическите политики в рамките на така наре-

чения Европейски семестър. Сред проблемите у нас комиси-

ята посочва безработицата и бедността, както и финансовия 

сектор заради поставянето на КТБ под надзора на БНБ и 

отпускането на държавната помощ за ПИБ за осигуряване 

на ликвидност. Според Брюксел проблемите във финансо-

вия сектор могат да имат сериозни последици за макроико-

номическата стабилност на страната.                Вижте повече 

ОП "Развитие на човешки ресурси" бе одобрена с 2 млрд. 

лв. бюджет 

Европейската комисия одобри на 28 ноември 2014 г. опера-

тивната програма "Развитие на човешките ресурси" за Бълга-

рия до 2020 г., съобщи пресцентърът на Министерството на 

труда и социалната политика. По нея България може да усвои 

2.135 млрд. лв. за нови работни места, повишаване на квали-

фикацията и достъп до здравеопазване на хора с увреждания. 

Чрез средствата ще се повиши квалификацията на около 100 

000 души, ще се осигури заетост на 28 000 души, а 17 000 

младежи ще бъдат подпомогнати в процеса на търсене на 

работа. 160 000 души ще се възползват от учене през целия 

живот. За разкриването на нови работни места и осигуряване 

на по-висока и по-качествена заетост са предвидени 59% от 

бюджета на програмата.                                         Вижте повече 

Тригодишен план за изпълнение на Националната програ-

ма за развитие България 2020 

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпъл-

нението на Националната програма за развитие България 

2020. Основната цел на документа, който обхваща периода 

2015-2017 г., е да допринесе за постигането на трите стратеги-

чески цели на програмата – повишаване на жизнения стан-

дарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, съз-

даване на условия за качествена заетост и социално включва-

не и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 

изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи опти-

мални условия за развитие на икономиката и качествена и 

здравословна околна среда за населението; повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, 

прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсна-

та ефективност.                                                      Вижте повече 

http://bit.ly/1y7RkKZ
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1311-315
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1333-2014-11-28-16-13-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1324-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1312-trigod-plan
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Пета регионална кръгла маса „Социален диалог в Югоиз-

точна Европа” 

„Постигането на устойчиви резултати в социалната сфера 

става чрез активен диалог със социалните партньори“, каза 

вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин при откриването на петата регионална кръгла 

маса „Социален диалог в Югоизточна Европа”, която се про-

веде на 25 ноември 2014 г. в хотел „Sofia Hotel Balkan“, зала 

„Сердика“. Организатори на международната инициатива са 

Министерството на труда и социалната политика и фондация 

„Фридрих Еберт” в сътрудничество с Конфедерациите на бъл-

гарските профсъюзи и асоциациите на работодателите. „На 

европейско равнище социалният диалог е изведен на високо 

ниво и показва доверието на институциите към социалните 

партньори.                                                               Вижте повече 

Вицепремиерът Ивайло Калфин ще е председател на На-

ционалния съвет за тристранно сътрудничество 

Правителството определи за председател на Националния 

съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) вицепремиера и 

министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. 

Представител на правителството в НСТС ще бъде и министъ-

рът на финансите Владислав Горанов. НСТС е органът, в 

който се осъществяват консултациите между държавата и 

представителните организации на работниците и служители-

те и на работодателите по регулирането на трудовите и не-

посредствено свързаните с тях отношения, осигурителните 

отношения, както и въпросите на жизненото равнище.  

Вижте повече 

Актуализиран проект на ОП "Наука и образование за ин-

телигентен растеж" 

Правителството утвърди актуализиран проект на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014

-2020 г. Програмата е сред ключовите инструменти за пости-

гане на целите, приети от България в рамките на Стратегията 

„Европа 2020“ и служи като ефикасно средство за прилагане 

на политики по сближаване на национално и общностно рав-

нище. Посочени са няколко тематични цели, в които са кон-

центрирани нуждите от прилагане на целенасочени мерки 

чрез ресурса на оперативната програма: научно-

изследователската дейност и висшето образование, училищ-

ното образование и ученето през целия живот. Програмата 

съдържа четири приоритетни оси: Научни изследвания и тех-

нологично развитие, Образование и учене през целия живот, 

Образователна среда за активно социално приобщаване, 

Техническа помощ.                                                 Вижте повече 

Министър Калфин се срещна с колегите си от Румъния, 

Хърватия и Черна гора 

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин проведе на 25 ноември 2014 г. работни сре-

щи с колегите си от Румъния, Хърватия и Черна гора. 

„България и Румъния трябва да продължат доброто и ефек-

тивно сътрудничество в рамките на Европейския съюз (ЕС)“, 

подчерта министър Калфин по време на срещата си с дър-

жавния секретар по социалния диалог в Министерството на 

труда, социалната закрила и възрастните на Румъния Алек-

сандра Браика. Двете страни обсъдиха възможностите и на-

чините за осъществяване на социалния диалог и предимства-

та, които той има.                                                   Вижте повече 

Изменения и допълнения в концепцията за преструктури-

ране на системата за болнична помощ 

С одобрени от кабинета изменения и допълнения в Концеп-

цията за преструктуриране на системата на болнична помощ 

за периода 2015-2020 г.се планират дейности, които са насо-

чени в две направления – интервенции в държавни лечебни 

заведения за развитие на структурите им за спешна диагнос-

тика и лечение и интервенции за развитие на здравната инф-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1306-2014-11-28-11-00-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1308-2014-11-28-11-02-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1313-2014-11-28-11-44-34
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1307-2014-11-28-11-02-04
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

процеса на деинституционализация на децата с увреждания, 

бяха обсъдени на среща между ръководството на проекта и 

21-те координатори, които са ангажирани с наблюдението и 

подготовката на децата за преминаване към живот в нов тип 

грижа. Към момента 579 деца и младежи /43% от целевата 

група по проект „Детство за всички/ са настанени в нови рези-

дентни услуги. От тях 518 живеят в Центрове за настаняване 

от семеен тип, 61 са в Защитено жилище. Все още 780 деца и 

младежи се отглеждат в специализирани институции - 605 в 

ДДУИ и 175 в ДМСГД.                                             Вижте повече 

 

Нараства броя на лишените от достъп до здравеопазване 

в ЕС 

Мерките срещу финансовата криза в еврозоната са затрудни-

ли достъпа на уязвимите социални групи до здравеопазване, 

сочи доклад на Европейската фондация за подобряване на 

условията на живот и труд (EUROFOUND), цитиран от Евро-

актив. Причината за проблема са бюджетните съкращения в 

сферата на здравеопазването, които правителствата предп-

риеха в началото на икономическата криза, за да намалят 

бюджетните си дефицити. Безработицата и спадът в разпола-

гаемия доход на домакинствата са усложнили разрешението 

на проблема още повече. Докладът посочва и профилите на 

социалните групи, пряко засегнати от икономическите затруд-

нения в държавите членки: безработицата в ЕС през послед-

ните години се отразява най-негативно на достъпа на млади-

те мъже до здравеопазването, докато задлъжнялостта на 

домакинствата лишава много млади семейства от адекватни 

медицински грижи.                                                  Вижте повече 

 

Бизнес климатът се подобри след пет месеца влошаване 

Стопанската конюнктура в страната през ноември се повиша-

раструктура за продължително лечение. Предвидена е и под-

крепа за модернизиране на здравната инфраструктура на 

страната, надграждайки постигнатите резултати от програмен 

период 2007-2013 г., която е съобразена с политиката на ЕС 

за осигуряване на равен достъп и подобряване на качеството 

на здравните услуги. Предложените изменения в Концепция-

та са насочени към създаване на възможност за по-

ефективно усвояване на средствата по европейските фондо-

ве.                                                                            Вижте повече 

Концепция за развитие на системата за спешна медицин-

ска помощ 

Правителството прие Концепция за развитие на системата за 

спешна медицинска помощ. Стратегическата цел, формули-

рана в документа, е насочена към развитие на интегрирана 

система за спешна медицинска помощ, която ще осигури рав-

нопоставен достъп на гражданите до спешна медицинска 

помощ в съответствие с най-добрите европейски практики и 

изисквания за своевременност, достатъчност, качество и бе-

зопасност. В Концепцията се определят шест приоритетни 

направления: подобряване на структурата и материално-

техническа обезпеченост; осигуряване на устойчиво развитие 

на човешките ресурси; осигуряване на ефективна организа-

ция, координация и управление на системата.   Вижте повече 

„Детство за всички“: 36 общини са приели 579 деца с ув-

реждания от институциите 

Актуалното състояние на изпълнението на проект „Детство за 

всички“, заложените нови дейности в подкрепа на общините и 

новите услуги, както и проблемите и предизвикателствата в 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1309-36-579
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1328-2014-11-28-15-49-06
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1314-2014-11-28-11-45-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1315-2014-11-28-11-46-16
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Междурегионална среща на ЦСРИ във Велико Търново 

32-ма представители на Центровете за социална рехабили-

тация и интеграция за деца - ЦСРИ взеха участие във Втора 

междурегионална среща за обмяна на опит във Велико Тър-

ново, предаде репортер на Радио „Фокус” – Велико Търново. 

На нея присъстваха социални педагози, психолози, социални 

работници, рехабилитатори и други специалисти от пет об-

ласти в страната - Велико Търново, Ловеч, Търговище, Разг-

рад и Плевен. Срещата бе открита от д-р Събина Събева, 

изпълнителен директор на Международната социална служ-

ба в България, и от Росица Димитрова, директор Дирекция 

„Социални дейности и здравеопазване” към Община Велико 

Търново. Представителите на Центровете обмениха опит по 

отношение на ролята на социалния работник в ЦСРИ, специ-

фиката на психологическото консултиране и провеждането 

на групова работа.                                                  Вижте повече 

Сливен стартира нов проект за социално включване на 

деца с увреждания 

Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от 

семеен тип“ за деца и младежи с увреждания в град Сливен се 

разработва по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ и е с продължителност от 14 месеца. По план трябва 

да приключи до 31.10.2015 год. Обявената стойност на инвес-

тицията е 940 218 лв. По програма досега са изградени и обо-

рудвани три центъра за настаняване на деца от семеен тип в 

кв. „Ново село“, кв. „Сини камъни“ и кв. „Дружба“. В тях ще бъ-

дат настанени деца с и без увреждания от държавните инсти-

туции в областта.                                                      Вижте повече 

ЦНСТ отвори врати в Тополи 

Първият от 7-те Центрове за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания бе открит днес във варненското 

село Тополи. На официалната церемония присъстваха кметът 

на Варна Иван Портних, министърът на регионалното развитие 

и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на младеж-

та и спорта Красен Кралев и кметът на село Тополи Демир 

Георгиев. Центровете са изградени по ОП „Регионално разви-

тие“ 2007-2013г. приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура.  

Вижте повече 

Кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в 

град Пловдив“ 

На 26 ноември 2014 г. от 14.00 часа в Дом на Културата „Борис 

Христов“ се проведе кръгла маса по проект „Изграждане на 

младежки център в град Пловдив“ по Компонент 1 – „Грижа за 

младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, 

финансирана от Финансов механизъм на Европейското иконо-

мическо пространство 2009-2014. Събитието бе организирано 

от Община Пловдив – бенефициент по проекта, със специал-

ната подкрепа на Фондация „Национален алианс за работа с 

доброволци“ – гр. Пловдив (НАРД) – партньори по проекта. На 

кръглата маса присъстваха голям брой заинтересовани страни 

– представители на институции и организации в сферата на 

младежките дейности, местната власт, социални звена, добро-

волци, студенти и представители на студентски съвети.  

Вижте повече 

ва с 0,5 пункта спрямо октомври, прекъсвайки серията от пет 

поредни понижения, показва анкетата на Националния ста-

тистически институт (НСИ). Негативният тренд започна през 

юни, след като през май бизнес климатът почти достигна дъл-

госрочната си средна стойност, отчитайки близо 5,5-годишен 

връх. Показателят за бизнес климата* през изтичащия месец 

отчита по-благоприятните мнения на стопанските ръководи-

тели в строителството (+2 пункта) и търговията на дребно 

(+7,5 пункта), и по-неблагоприятни в промишлеността (-1,9 

пункта) и услугите (-2,8% пункта).                         Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1327-2014-11-28-15-48-06
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Община Смолян създава местен фонд "Ин витро" 

Общинският съвет в Смолян единодушно гласува днес за 

създаване на местен фонд „Ин витро” за финансово подпо-

магане на двойки с репродуктивни проблеми от общината. 

Кметът Николай Мелемов, който беше вносител на докладна-

та, посочи, че е постъпило предложение от фондация „Искам 

бебе” за съвместна инициатива и подкрепа на двойките с 

репродуктивни проблеми от община Смолян. Градоначални-

кът каза, че на местно ниво ще се направи комисия, която да 

подпомага двойките да извършат предварителните изследва-

ния, за да бъдат готови и да могат да кандидатстват за сред-

ства от държавния фонд. „Това е в интерес и за бъдещето на 

нашия град. Важно е, че поставяме началото и този фонд ще 

се обогатява и с други средства”, коментира Мелемов.  

Вижте повече 

Добри дела на хора от цялата страна излязоха „на свет-

ло” 

Десетки добри дела на хора от цялата страна излязоха „на 

светло” в тазгодишното издание на „Дарете час” – кампания 

на Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ за 

промотиране на 5-и декември – Международен ден на добро-

волеца. Най-малките участници в кампанията са 8-годишни 

ученици от Пловдив, които дариха личните си играчки на 

свои връстници от Средно специално училище за деца с ув-

реден слух „Проф. Стоян Белинов” и си поиграха заедно. 71-

годишен мъж пък сподели как е помогнал за благоустройст-

вото на детската градина в ловешкото село Йоглав.  

Вижте повече 

Работна среща "Социално предприемачество - портал за 

иновации" 

На 28 ноември 2014 г. в София се проведе работна среща по 

проект "Социално предприемачество - портал за иновации", 

реализиран от Национален алианс за работа с доброволци в 

партньорство с Дружество за подпомагане на българските 

домове, Берлин. Представител на Национален алианс за 

социална отговорност също се включи в дискусиите. По вре-

ме на дискусионната среща бяха споделени добри практики и 

иновативни подходи от Германия в развиването и предоставя-

нето на услуги за социално и професионално включване на 

деца и възрастни в неравностойно положение, ще се обсъдят 

възможности за пренасяне на опит в областта на социалното 

предприемачество с фокус социално включване на хора в не-

равностойно положение.                                          Вижте повече 

Хлебната къща гостува в "Тракия" 

"Никой не е по-голям от хляба" - тази стара мъдрост събра де-

ца и възрастни на една голяма маса и всички заедно се пото-

пиха в изкуството да правиш хляб. Една инициатива на кмета 

на район "Тракия" Костадин Димитров, насочена към децата и 

възрастните със специални потребности, подкрепена от Мрежа 

хлебни къщи, дамски Лайнс клуб "Евридика" и с любезното 

домакинството на Пицарии "Верди". В хлебната терапия се 

включиха децата от сдружение "Протягам ти ръка" и момчетата 

от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост "Св. Врач" - 

две групи от различни възрасти, но с общи потребности за раз-

витие на умствените и физическите им възможности, социали-

зация, внимание, отношение и нови приятелства.  

Вижте повече 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Футболната магия "Ливърпул" докосна български деца 

със специални нужди 

Четиридесет деца от различни градове на България, които 

са от социални домове, имат увреждания или са от малцинс-

твени групи, се докоснаха до футболната магия "Ливърпул" в 

сряда часове преди мача на английския гранд с българския 

шампион "Лудогорец. Момчета и няколко момичета участва-

ха в тренировка, проведена от треньори на фондацията на 

ФК "Ливърпул“, в която се включи и британският посланик у 

нас Джонатан Алън, а основен партньор на инициативата бе 

УНИЦИФ България. Сред тренировката имаше и футболен 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1319-2014-11-28-13-00-12
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1322-2014-11-28-14-54-01
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1323-2014-11-28-15-01-11
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1325-2014-11-28-15-44-36
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мач, а в подкрепа на най-нуждаещите се деца в България 

футболните клубове "Ливърпул“ и "Лудогорец“ дариха суве-

нири с автографи.                                                   Вижте повече 

 

100 души вечеряха на тъмно с кучета-водачи в подкрепа 

на незрящите 

Близо 100 души се отзоваха на поканата на фондация „Очи 

на четири лапи“ и Мтел да се хранят в пълен мрак в компани-

ята на кучета-водачи и така да се поставят поне за малко на 

мястото на незрящите хора в страната. Инициативата е част 

от проекта „Отвори очи за свободен достъп на слепи хора с 

кучета водачи" и се организира за 2 пореден път. Тя цели да 

обърне вниманието на местата, предлагащи публични услуги, 

към разпоредбите на Закона за интеграция на хората с ув-

реждания, според които кучетата-водачи не са домашни лю-

бимци, а служебни кучета. Като такива, те имат регламенти-

ран достъп до всички публични места – транспортни средст-

ва, хотели, банки, административни и обществени сгради, 

заведения за хранене, аптеки и други.                 Вижте повече 

 

ЦСКА и „Лудогорец” станаха част от инициативата "2014 

г. - Година на правата на детето" 

Футболистите на ЦСКА и „Лудогорец” и Българският футбо-

лен съюз се включиха в отбелязването на 25 години от прие-

мането на Конвенцията за правата на детето на ООН. В нача-

лото на второто полувреме между двата футболни отбора и 

под бурните овации на публиката, представители на детските 

школи на двата отбора призоваха „Всяко дете, всички права, 

навсякъде по света”. Инициативата е част от редица събития, 

с които ДАЗД и УНИЦЕФ отбелязват „2014 г. - годината на 

правата на детето“. Кампанията на ДАЗД „2014 г. – Година на 

правата на детето” бе обявена в началото на годината в чест 

на 25-годишнината от приемането на Конвенцията за правата 

на детето на ООН.                                                  Вижте повече 

Вижън Арт с фото-изложба по повод Международния ден 

на хората с увреждания 

Агенция Вижън посвети на  3 декември - Международния ден 

на хората с увреждания, провеждането на Годишната твор-

ческа вечер на студио Фото и видео към Творческа къща Ви-

жън Арт. Събитието се проведено на 25 ноември от 18 ч. в 

Арт-клуб "Вижън хол". След приветствените благодарствени 

слова изказани от консултантите Димитър Костов и Петър 

Павлов, беше представена и най-новата дейност на студио 

Фото и видео, а именно Медиен център "Вижън ефект", къде-

то се извършват фото, видео и рекламни услуги. По време на 

събитието беше открита обща фото-изложба от 17 фотогра-

фии, заснети от участници в студиото.                Вижте повече 

 

Изложба и фестивал "Светът е за всички" в Русе 

Изложба с експонати, произведени от хора с увреждания 

откри на 27 ноември 2014 г. във фоайето пред пленарна зала 

на Община Русе зам.-областният управител Вл. Колев. При-

вествия към присъстващите поднесоха още регионалният 

представител Валентина Николаева от името на председате-

ля на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана 

Страшимирова, началникът на РИО на МОН - Русе Димитър 

Райнов, директорът на дирекция "Здравеопазване и социал-

ни дейности" в Община Русе Мариела Личева. 16 сдружения 

на хора с увреждания от област Русе представят произведе-

ни от тях коледни картички, плюшени играчки, ръчно рисува-

ни и украсени предмети и други коледни сувенири.  

Вижте повече 

Наградиха победителите в конкурса "Приказка за Плов-

див" 

На 21.11.2014 г. се проведе награждаването на отличените 

творби от приключилия конкурс за детско творчество 

„Приказка за Пловдив – кандидат за столица в Държавата на 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1331-2014-11-28-15-54-08
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ТЕХНОЛОГИИ 

Учен от Русе разработи и патентова система за роботизи-

рана рехабилитация 

След повече от 10 години научни изследвания и разработки 

ръководителят на катедра "Обществено здраве и социални 

дейности" в Русенския университет доц. д-р Даниел Братанов 

патентова роботизирана система за едновременна рехабили-

тация на горен и долен крайник. Това съобщи в интервю за 

БТА доц. Братанов. В началото на ноември тази година изоб-

ретението на ниво проект е получило и медал на изложение в 

София, където Русенският университет е представил свои 

разработки. Финансирането на системата дойде от "Фонд На-

учни изследвания", патентовахме я, но тя все още е на ниво 

проект, уточнява ученият.                                      Вижте повече 

децата”, приказка която пишат и рисуват деца от ОУ „Стоян 

Михайловски, ОУ „Райна Княгиня”, ОМГ „Ак. К. Попов” и НУ 

„Хр. Ботев”. Целта на конкурса бе да се даде „лист“, върху 

който да бъдат проектирани детските мечти по отношение на 

мечтания град-столица във вече създадената „Държава на 

Децата“. Инициативата е посветена на 25-тата годишнина от 

създаването на Конвенцията за правата на детето.  

Вижте повече 

„Старт Арт“ академия преобразява подлез в район 

„Илинден“ в място за изкуство и култура 

На 04.12.2014г. от 17.00 ч. пешеходният подлез в кв. Захарна 

фабрика район „Илинден“ ще бъде превърнат в място за из-

куство и култура. Събитието се реализира от Сдружение 

„Младежки алианс за политики и интеграция“ и Район 

„Илинден“ – СО, по проект „Старт Арт“, на което ученици от 3-

то СОУ „Марин Дринов“ и 113 СОУ „Сава Филаретов“ ще по-

кажат своите арт умения придобити по време на Старт Арт 

академия. В подлеза на кв. Захарна фабрика жители и гости 

на района, ще имат възможност да разгледат изложба на 

фотографии на ученици от 113 СОУ „Сава Филаретов“ с ръко-

водител Елина Нинова.                                          Вижте повече 

СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

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.  

 

11 декември - София, Обучителен център, Работна среща 

„Европейски семестър“ 

Национален алианс за социална отговорност пое ангажи-

мента да обедини постъпилите предварителни предложе-

ния и да координира работата по включване на НПО секто-

ра в механизма на Европейския семестър. През последните 

два месеца НАСО и редица водещи неправителствени орга-

низации работиха съвместно по анализ и формулировки на 

алтернативни препоръки и съответната аргументация 

към тях, които да бъдат връчени директно на Европейска-

та комисия. 

На 11 декември ще се проведе обобщаваща среща, на която 

ще бъдат представени изготвените алтернативни препо-

ръки и анализа към тях, ще се проведе дискусия и ще бъдат 

финализирани алтернативни препоръки в рамките на про-

цедурата на Европейския семестър. 
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ПРЕДСТОЯЩО 

1 декември – Сатовча, Публично обсъждане на общински 

бюджет 2015 г. 

София, Софийска опера и балет, Коледен концерт 

София, Столична библиотека, Изложба „Четирите го-

дишни времена“, Фондация „СТАРТ“ 

София, Благотворителна изложба „Обич в картини“, 

Сдружение „Общество за всички“ 

Стара Загора, откриване на коледна инициатива съв-

местно с РДВР, включваща изложба базар с изработе-

ни в ЦСРИ коледни картички и украшения в РДВР и 

запознаване на деца, посещаващи ЦСРИ, с дейността 

на полицията 

2 декември – София, Шератон хотел Балкан, зала Рила, 

Агенция по заетостта представя програма „Твоята първа ра-

бота с EURES” 

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

дишна конференция на НСОРБ 

София, Български икономически форум „България по 

европейски път към 2020“ 

4 декември - София, Форум КЛЮЧе ACT!2015 

София, „Нови аспекти на доброволчеството – проучва-

не на нагласите сред действащи доброволци в Бълга-

рия“ 

Карнобат, Коледна изложба-живопис 

Стара Загора, Коледно тържество за децата от ЦСРИ, 

с участието на доброволци от Младежки общински 

съвет и Тракийски университет, с изложба базар на 

коледни картички и украшения  

6 - 13 декември - Кърджали, Коледен базар и Седмица на 

отворените врати ЦСРИ "Орфей" 

12 декември - Велико Търново, 5 години ЦСРИ 

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

ра обучение на тема „Основи на фокусираната към решения 

кратка терапия“ 

14 декември – Своге, Коледна работилница за деца 

15 декември – София, ЦВК, Коледен концерт „Небесна но-

та“, Фондация СТАРТ 

Стара Загора, Заключителна инициатива-среща с да-

рители на сдружение Алтернатива 55 за 2014 г. 

16 декември – София, зала „България“, Концерт на Софийс-

кия духов оркестър  

Ямбол, Общински благотворителен бал на Община 

Тунджа 

17 декември – Пловдив, Трудова борса на Агенция по зае-

тостта за работа в чужбина за селскостопански работници  

19 декември - Пазарджик, Празнична програма на Фондация 

“Съпричастие – Пазарджик” 
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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.) 

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) 

Представяне на проектни предложения в рамките на Програма 

„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.) 

Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма „МЕДИА“: Подк-

репа за достъп до пазарите (22 януари 2015 г.) 

InnoApps EU-China Hackathon Challenge (7 декември 2014 г.) 

Грантове от Фондация Jacobs в областта на детското и мла-

дежко развитие (15 януари 2015 г.) 

Награда на Нестле за създаване на споделена стойност 2016 

(28 февруари 2016 г.) 

US Department of State: Проекти за насърчаване на правата на 

човека (29 декември 2014 г.) 
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