
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 5(5)/01.02.2016 г. 

КАЛЕНДАР 

1 февруари - Свети Трифон (Трифоновден) 

2 февруари - Петльовден (Ден на мъжката рож-

ба) 

3 февруари - Свети Симеон Богоприимец и Анна 

пророчица 

4 февруари - Световен ден за борба с рака 

6 февруари - Свети Фотий, имен ден празнуват: 

Огнян, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла и 

производни имена 
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Обмяна на опит между социални услуги "ЦСРИ" и 

"Дневен център" във Велико Търново 

На 26 януари 2016 г. в гр. Велико Търново се проведе 

среща - обмяна на опит - на специалисти от услугите 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ и 

„Дневен център“. Домакин и организатор на срещата 

беше представителството на Национален алианс за со-

циална отговорност за Област Велико Търново - ЦСРИ 

за възрастни и лица с увреждания над 18 г., гр. 

В.Търново. В обмяната на опит се включиха над 30 спе-

циалисти от социални услуги от градовете Русе, Разг-

рад, В. Търново, Полски Тръмбеш, Павликени Свищов, 

Силистра, Старосел и др. В първата част на срещата 

бяха представени добри практики от дейността на участ-

ниците, често срещани казуси и начини за преодоляване 

на предизвикателствата, включително подходи за рабо-

та по самозаявили се клиенти, мобилна работа в ЦСРИ 

и отчитането на мобилната работа.             Вижте повече 

 

Представителството на НАСО в Търговище отчете 

публично дейността си за 2015 г. 

На 27 януари 2016 г. в Община Търговище представи-

телството на Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО) – Търговищко дружество за психично здра-

ве, направи публичен отчет за дейността си. 

„Прозрачността акумулира доверие, съпричастност и 

подкрепа, разчупва бариери и печели нови съмишлени-

ци и партньори. Прозрачността на социалните услуги е 

условие за преодоляване на стигмата на обществото 

към „различните“ хора,” с тези думи д-р Елена Марино-

ва, председател на ТДПЗ, откри срещата и благодари на 

участниците за тяхната съпричастност. В залата присъс-

тваха потребители и техни близки, представители на 

институции, партньори, доброволци, специалисти от 

други социални услуги, медии, както и целия екип на 

Комплекса за психично-здравни грижи.       Вижте повече 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1897-2016-01-28-13-20-40
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1898-2015-4
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 МТСП представи визията за преструктуриране 

на системата на ТЕЛК 

 Дискусия по модел за развитие на национа-

лен университет на третата възраст в Бълга-

рия 

 Оптимизира се ОП за храни по Фонда за евро-

пейско подпомагане на най-нуждаещи се лица 

 Одобрена е програмата за участието на Бъл-

гария в процеса на вземане на решения на ЕС 

 Правителството одобри бюджетната процеду-

ра за 2017 г. 

 Утвърден е списъкът с професиите, за които 

могат да се наемат чужденци при облекчена 

процедура 

 Центърът за оценка на риска към БАБХ се 

преструктурира 

 Осигурява се допълнителен административен 

капацитет в МОН 

 Промени в Наредбата за критериите за предс-

тавителност на работодателски и синдикални 

организации 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,  

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА,  ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВ-

РЕЖДАНИЯ, ПРОЕКТ AJUPID,  НАЦИОНАЛЕН 

АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ,  

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕ-

ЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И  БЪЛГАРСКИ 

ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО  

организират 

Международна конференция  

Правоспособност и достъп 

до правосъдие на хора с  

интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум  

на доставчиците на  

социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша,  

гр. София 

 

Конференцията е предназначена за хора с интелекту-

ални затруднения, техните семейства и приятели, про-

фесионалисти, работещи в сектора на хората с увреж-

дания, юристи, политици и други заинтересовани стра-

ни. Проектът AJuPID се стреми да идентифицира как 

са гарантирани правоспособността и достъпа до пра-

восъдие за хора с интелектуални затруднения са га-

рантирани в пет европейски държави. Особено внима-

ние е обърнато на положението на възрастни с инте-

лектуални затруднения, които имат ограничени права 

за вземане на решения относно техния живот чрез 

мерки за частично или пълно запрещение. В рамките 

на конференцията ще бъдат представени резултати от 

сравнително проучване на правните системи на пет 

европейски държави, както и обещаващи практики в 

подкрепа на лица с интелектуални затруднения. 

За допълнителна информация и регистрация:  

Петя Маркова, 0882 122 670 и nasoki@naso.bg 

ДАЗД отбеляза 15-годишнина с конференция „Детето 

– национален приоритет“ 

На 29 януари 2016 г. в Централния военен клуб, София, 

беше проведена конференция „Детето – национален при-

оритет“, посветена на постиженията и предизвикателст-

вата пред България в развитието на системата за закри-

ла на детето в контекста на прилагането на принципите 

на Конвенцията на ООН за закрила на детето, организи-

рана от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и 

Институт за публична политика. Конференцията е част от 

серия прояви, посветени на 15-та годишнина на ДАЗД. 

Вицепремиерът Ивайло Калфин, столичният кмет Йор-

данка Фандъкова, омбудсманът Мая Манолова, секрета-

рят на Президента по социалните политики, младежта и 

спорта Ася Чолашка присъстваха на конференцията.  

Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/3558-2016-01-29-08-31-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3558-2016-01-29-08-31-10
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3559-2016-01-29-10-03-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3559-2016-01-29-10-03-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3559-2016-01-29-10-03-31
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3553-2016-01-29-08-02-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3553-2016-01-29-08-02-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3548-2016-01-29-07-56-19
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3548-2016-01-29-07-56-19
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3552-2017-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3552-2017-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3579-2016-01-30-10-33-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3579-2016-01-30-10-33-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3579-2016-01-30-10-33-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3547-2016-01-29-07-55-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3547-2016-01-29-07-55-16
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3549-2016-01-29-07-57-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3549-2016-01-29-07-57-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3550-2016-01-29-07-57-59
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3550-2016-01-29-07-57-59
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3550-2016-01-29-07-57-59
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1875-10-11-03-2016
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1899-15
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 МС одобри проект на Закон за кредитите за 

недвижими имоти на потребители 

 България и Бразилия ще подпишат Спогодба 

за социална сигурност 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 МФ очаква излишък от 952 млн. лв. по консо-

лидираната фискална програма за януари 

 Предстои старт на обществени обсъждания, 

свързани с втория етап на деинституциона-

лизацията 

 КНСБ: 78% от домакинствата живеят с под 

необходимите средства за издръжка на живо-

та 

 Близо половината хора по света вече ползват 

интернет 

 България остава основен източник на трафик 

на хора за Европа 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Работна среща между ДАЗД и координатора 

по противодействие на трафика на хора към 

ЕК 

 Постоянната експертна работна група по де-

институционализация обяви процедура за 

избор на членове 

 Община Монтана създава фонд „Ин витро” 

 Откриха Детски център за застъпничество и 

подкрепа „Зона ЗаКрила" в Шумен 

 Община Севлиево ще предоставя нови услу-

ги по "Равен шанс за всички" 

 22% увеличение на социалния бюджет в Бла-

гоевград 

 Община Несебър гласува традиционно прио-

ритетен социален бюджет 

 КСУ-Пазарджик започна кампания за превен-

ция на изоставянето на деца 

 Областната стратегия за развитие на социал-

ните услуги в област Добрич ще бъде готова 

до март 

 Закриват трети дом за деца в София 

 Библиотерапия за възрастни в Добрич 

 Община Търговище продължава социалните 

и здравни услуги за деца и семействата им 

 Общинa Вeликo Tъpнoвo щe кандидатства c 

пpoeкт зa инвecтиции в paннoтo дeтcтвo 

 Премахнаха таксата за градина за деца с ув-

реждания в Хасково 

 Благоевград планира ЦСРИ за хора със зри-

телни увреждания 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Зам.-председател на Съвета на децата с награ-

да в конкурса „Зелена мечта за моя град“ 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 62 дарители набраха 40 00 лв. за децата в риск 

 Пощенска банка ще подкрепи инициативата 

„Отвори очи за свободния достъп на кучета 

водачи” 

 Топ готвачи правят шоу в полза на деца от со-

циални домове 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за 

социално подпомагане 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за 

електронния документ и електронния подпис 

 Национална статистическа програма за 2016 г. 

 Национален план за действие по заетостта - 

2016 г. 

 Актуализирана средносрочна бюджетна прог-

ноза за периода 2016-2018 г. 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/3551-2016-01-29-07-58-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3551-2016-01-29-07-58-35
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3554-2016-01-29-08-03-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3554-2016-01-29-08-03-08
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3581-952
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3581-952
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3580-2016-01-30-10-35-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3580-2016-01-30-10-35-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3580-2016-01-30-10-35-10
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3576-78-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3576-78-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3576-78-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3572-2016-01-29-15-45-14
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3572-2016-01-29-15-45-14
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3566-2016-01-29-14-53-45
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3566-2016-01-29-14-53-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3556-2016-01-29-08-23-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3556-2016-01-29-08-23-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3556-2016-01-29-08-23-43
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3555-2016-01-29-08-21-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3555-2016-01-29-08-21-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3555-2016-01-29-08-21-14
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3578-2016-01-29-16-16-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3577-2016-01-29-16-10-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3577-2016-01-29-16-10-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3575-2016-01-29-15-51-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3575-2016-01-29-15-51-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3574-22
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3574-22
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3573-2016-01-29-15-47-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3573-2016-01-29-15-47-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3570-2016-01-29-15-43-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3570-2016-01-29-15-43-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3569-2016-01-29-15-42-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3569-2016-01-29-15-42-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3569-2016-01-29-15-42-11
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3568-2016-01-29-14-55-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3565-2016-01-29-14-50-04
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3564-2016-01-29-14-48-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3564-2016-01-29-14-48-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3563-a-e-o-t-p-o-o-e-c-poe-a-ec-pa-o-o-e-c-o
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3563-a-e-o-t-p-o-o-e-c-poe-a-ec-pa-o-o-e-c-o
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3561-2016-01-29-14-37-38
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3561-2016-01-29-14-37-38
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3560-2016-01-29-14-27-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3560-2016-01-29-14-27-21
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3557-2016-01-29-08-24-29
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3557-2016-01-29-08-24-29
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3562-62-40-00
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3567-2016-01-29-14-54-39
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3567-2016-01-29-14-54-39
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3567-2016-01-29-14-54-39
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3571-2016-01-29-15-44-16
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3571-2016-01-29-15-44-16
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E02BB6FB9B4DD4011B46B62F729D3F07?idMat=100236
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E02BB6FB9B4DD4011B46B62F729D3F07?idMat=100236
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1955
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1955
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=983
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=982
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=982
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=981
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=981
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EASPD и НАСО,  
 Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

СЪБИТИЯ НА НАСО 

1 - 3 февруари - с.Марково, Пловдив, Обучение 

"РЕМЕЛКА - методика за обучение по математика и 

социални умения на деца с обучителни затрудне-

ния"/"Работа с деца с поведенчески проблеми. Пре-

дизвикателно поведение" 

Обучителната програма за 2016 г. на Сдружение за 

педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-

БЪЛГАРИЯ, водещ член на Национален алианс за соци-

ална отговорност, стартира с две обучения за профе-

сионалисти в образователната и социалната сфера. 

Подробна програма, представяне на обучението и 

такси за участие ще откриете на сайта на НАСО. 

11 февруари - София, Национална приемна 

„Социални услуги“ 

Приемната предоставя възможност за обсъждане и 

решаване на конкретни казуси и осигуряване на съ-

действие и методическа подкрепа на доставчиците 

на услуги от цялата страна. Въпроси за приемната се 

приемат до 31 януари 2016 г. на sofia@naso.bg.  Отго-

вор на поставените от Вас въпроси ще получите или 

в рамките на приемната, насрочена за 11 февруари 

или - в случай че не можете да присъствате лично на 

консултативната среща - по електронен път. 

17 февруари - Стара Загора, Практическа конферен-

ция "Социалните услуги за деца с генерализирани 

разстройства в развитието: проблеми и предизвика-

телства за устойчиво развитие" 

Представителството на НАСО за Област Стара За-

гора - Гражданско сдружение "Алтернатива 55", със 

съдействието на Областна администрация - Стара 

Загора, организират практическа конференция, посве-

тена на социалните услуги за деца с генерализирани 

разстройства в развитието. В рамките на програма-

та ще бъдат представени добри практики за работа 

с родители, ще бъдат разгледани перспективите за 

развитие на социалните услуги в малките селища и 

ще бъдат разгледани варианти за алтернативна со-

циална работа чрез методите на арт-терапията, 

хипотерапията и др.  

18 февруари - Хасково, Областна среща-форум на 

социалните услуги "Перспективи за развитие на со-

циалните услуги в област Хасково в периода 2016 – 

2020 г." 

НАСО със съдействието на Община Хасково органи-

зира областна среща на доставчиците на социални 

услуги и екипите на социалните услуги за дискусия 

относно перспективите за развитие на социалната 

подкрепа в региона и възможностите за международ-

ни и национално сътрудничество, които НАСО може 

да осигури.   

ПРЕДСТОЯЩО 

4 февруари - Ямбол, Работна закуска с представите-

ли на местни, регионални и кореспонденти на нацио-

нални медии от област Ямбол на тема „Възможности, 

които предоставя ОПИК през 2016 г.“ 

София, Връчване на награди на НПО портал 

9 февруари - София, Заседание на Национален съвет 

за интеграция на хората с увреждания 

10 - 12 февруари - Правец, Трета национална среща 

на общинските експерти по образование, НСОРБ 

12 февруари - Краен срок за подаване на номинации 

"Проект на годината" 2015 на Фондация "Лале" 

23-24 февруари - София, XХІХ Общо събрание на 

НСОРБ 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://bit.ly/1UioYoQ
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/361-11-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/361-11-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/362-17-02-2016
http://bit.ly/1QkGkjY
http://bit.ly/1QkGkjY
http://bit.ly/1QkGkjY
http://bit.ly/1QkGkjY
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-04
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-04
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-04
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-04
http://www.ngobg.info/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/523-2016-01-04-07-39-21
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/523-2016-01-04-07-39-21
http://www.tulipfoundation.net/news/py-announcement-462/
http://www.tulipfoundation.net/news/py-announcement-462/
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/541-2016-01-26-10-08-34
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/541-2016-01-26-10-08-34
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатст-

ване) 

 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 кандидатс-

тване) 

 TELUS International Europe подкрепя НПО в България 

(текущо кандидатстване) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

младежи и младежки работници (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонал и обучаеми в областта на ПОО (2 февруари 

2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

учители и друг училищен персонал (2 февруари 2016 

г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

персонала в сферата на образованието на възрастни 

(2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образова-

ние между Програмни държави (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на 

студенти и персонал в сферата на висшето образова-

ние между Програмни и Партниращи държави (2 фев-

руари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 3, Проекти за „Структурен 

диалог – срещи между млади хора и отговорните за 

младежката политика” (2 февруари 2016 г.) 

 Национална покана – КД 2, Проекти за Стратегически 

партньорства за обмен на добри практики в областта 

на младежта (2 февруари 2016 г.) 

 Програма „Децата и спортният клуб“ 2016 г. (15 фев-

руари 2016) 

 Програма „Научи се да плуваш” (15 февруари 2016) 

 Програма "Правосъдие", "Предотвратяване и борба с 

расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми 

на нетолерантност" (18 февруари 2016) 

 Рехабилитация и социална интеграция на хора с ув-

реждания (29 февруари 2016) 

 Интегриране на хора с трайни увреждания в обичай-

на работна среда, чрез осигуряване на достъп, прис-

пособяване и оборудване на работните им места (2 

март 2016) 

 Започване и развитие на самостоятелна стопанска 

дейност от лица с трайно намалена работоспособ-

ност/вид и степен на увреждане (7 март 2016) 

 Интегриране на хора с трайни увреждания в специа-

лизирана работна среда (10 март 2016) 

 Осигуряване на достъпна архитектурна среда на кул-

турни, исторически и спортни обекти за хора с увреж-

дания (14 март 2016) 

 Втора покана по програма за трансгранично сътруд-

ничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-

2020 г.“ (15 март 2016 г.) 

 Първа покана по Програма Интеррег за трансгранич-

но сътрудничество България-Турция 2014-2020 (16 

март 2016 г.) 

 Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 

2016 г.) 

 Проектни предложения по процедура BG05M20P001-

3.002 „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получи-

ли международна закрила“ (29 април 2016 г.) 

 Програма "Мария Кюри ASSISTID" 2016 г. (30 юни 

2016 г.) 
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http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1M9bHNI
http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1M3yESb
http://bit.ly/1RwcGvC
http://bit.ly/1JlgXyA
http://bit.ly/1JlgXyA
http://bit.ly/1ZG5ttP
http://bit.ly/1ZG5ttP
http://bit.ly/1JlgTz4
http://bit.ly/1JlgTz4
http://bit.ly/1JlgRaa
http://bit.ly/1JlgRaa
http://bit.ly/1Ume40U
http://bit.ly/1Ume40U
http://bit.ly/1Ume40U
http://bit.ly/1kAdHne
http://bit.ly/1kAdHne
http://bit.ly/1kAdHne
http://bit.ly/1RWvRhE
http://bit.ly/1RWvRhE
http://bit.ly/1RWvRhE
http://bit.ly/1P8gDjA
http://bit.ly/1P8gDjA
http://bit.ly/1P8gDjA
http://bit.ly/1SPLLuu
http://bit.ly/1KhdzFD
http://bit.ly/1m4knLb
http://bit.ly/1m4knLb
http://bit.ly/1m4knLb
http://bit.ly/1PoIsZ8
http://bit.ly/1PoIsZ8
http://bit.ly/1OWxSac
http://bit.ly/1OWxSac
http://bit.ly/1OWxSac
http://bit.ly/1SqUOkm
http://bit.ly/1SqUOkm
http://bit.ly/1SqUOkm
http://bit.ly/1nV4bxg
http://bit.ly/1nV4bxg
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1ScvGLY
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1lCl7r7

