
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 6(5)/08.02.2016 г. 

КАЛЕНДАР 

10 февруари - Международен ден за безопасен 

интернет 

Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи, 

имен ден празнуват Валентин(а), Валя, Ва-

льо, Харалампи 

11 февруари - Международен ден на болните 

12 февруари - Международен ден на Дарвин  

Ден на червената ръка  

13 февруари - Световен ден на радиото 

14 февруари - Трифон Зарезан  

Ден на българския археолог 

Свети Валентин, Празник на любовта 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Новини от НАСО 1 

Национални новини  1 

Международна конференция 2 

Коментари и анализи 2 

Социални услуги 3 

Социална отговорност 3 

Култура 3 

Нормативни промени 3 

Събития на НАСО 4 

Предстоящо 5 

Възможности за финансиране  5 

Честит празник 5 

НАСО    

Nasoki.bg 

НОВИНИ ОТ НАСО 

НАСО беше отличен с Наградите на НПО-портала 

На 4 февруари 2016 г., в клуб „Перото“ в София Инфор-

мационният портал за неправителствените организации 

в България (ngobg.info) раздаде годишните си награди 

за шеста поредна година. Събитието се осъществи с 

любезното съдействие на Националния дворец на кул-

турата. Наградите са признание към онези граждански 

организации, потребители на Портала, които редовно 

информират широката аудитория за дейностите, съби-

тията, постиженията и изследванията, които правят. На-

ционален алианс за социална отговорност (НАСО) беше 

отличен в категория "Организация с най-посещаван про-

фил".                                                               Вижте повече 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Промени в ОП "Развитие на човешките ресур-

си" са на обществено обсъждане 

 Меглена Кунева пое поста министър на обра-

зованието и науката 

 3.6 млн. лв. за заетост и интеграция на хора с 

увреждания ще разпредели АХУ през 2016 го-

дина 

 Министерски съвет прие законодателната 

програма за първото полугодие на 2016 г. 

 България и Швеция ще си сътрудничат за по-

добряване на условията на живот на уязвими-

те групи от двете страни 

 България е готова да засили сътрудничество-

то с Косово в областта на социалните полити-

ки 

 Промени в Закона за публичните финанси въ-

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1920-2016-02-05-19-05-11
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3617-2016-02-05-17-49-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3617-2016-02-05-17-49-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3594-2016-02-05-11-32-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3594-2016-02-05-11-32-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3592-3-6-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3592-3-6-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3592-3-6-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3587-2016-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3587-2016-15
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3610-2016-02-05-16-44-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3610-2016-02-05-16-44-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3610-2016-02-05-16-44-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3591-2016-02-05-11-24-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3591-2016-02-05-11-24-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3591-2016-02-05-11-24-04
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3588-2016-02-05-07-58-54
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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 

веждат ред за откриване на процедура по фи-

нансово оздравяване на общини 

 Правителството предлага за ратификация 

Споразумението за създаване на Спешен до-

верителен фонд на ЕС 

 Изменения в кредитното споразумение между 

България и ЕИБ 

 България предоставя 150 000 евро за прехра-

на на бежанците в съседните на Сирия дър-

жави 

 50 млн.лв. за кредитиране на студенти и док-

торанти през 2016 г. 

 Татяна Петкова е новият областен управител 

на Сливен 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 EASPD: Проектът на Европейския закон за 

достъпността не гарантира необходимата 

достъпност за всички хора с увреждания 

 Всеки ден населението на България намаля-

ва със 156 души 

 40% от започналите работа българи остават 

бедни 

 Всеки пети младеж до 25 г. у нас е без работа 

 Новите пенсионери ще имат двойно по-

кратък срок за документи 

 10% увеличение на средното обезщетение за 

безработица през 2015 г. 

 Евтини кредити за предприемачи до 29 годи-

ни по ОПРЧР 

 Всеки пети просяк в Швеция е българин 

 Европейската комисия публикува макроико-

номическата прогноза за България 

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://nasoki.bg/bg/8-novini/3588-2016-02-05-07-58-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3588-2016-02-05-07-58-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3586-2016-02-05-07-54-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3586-2016-02-05-07-54-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3586-2016-02-05-07-54-43
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3585-2016-02-05-07-53-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3585-2016-02-05-07-53-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3584-150-000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3584-150-000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3584-150-000
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3583-50-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3583-50-2016
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3582-2016-02-05-07-41-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3582-2016-02-05-07-41-17
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3620-easpd-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3620-easpd-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3620-easpd-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3623-156
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3623-156
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3622-40-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3622-40-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3619-25-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3618-2016-02-05-17-52-41
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3618-2016-02-05-17-52-41
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3615-10-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3615-10-2015
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3608-29
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3608-29
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3599-2016-02-05-13-04-13
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3593-2016-02-05-11-30-11
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3593-2016-02-05-11-30-11
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 "Конкордия България" създава романтично 

настроение в помощ на своите младежи 

 Социален проект подобрява живота на хора-

та в неравностойно положение в община Не-

себър 

 За втора поредна година Столична община 

връчи призовете „Скритото добро“ 

 Община Варна финансира НПО проекти за 

превенция на рисковото поведение сред де-

цата и младите хора 

 Габрово с проект за предоставяне на услуги 

за ранно детско развитие 

 Малчугани борят аутизма с конна езда в Русе 

 С проект за 499 710 лв. Минерални бани отк-

рива Център за социални услуги 

 Център за независим живот в Трявна 

 Работилница за трудотерапия се разкрива по 

проект в Казанлък 

 Център за социални услуги за възрастни хо-

ра с увреждания ще изгради община Берко-

вица по европейски проект 

 Български деца със специални потребности 

отиват на спортен лагер в Атина 

 Дом за възрастни хора с физически уврежда-

ния "Ильо Войвода" навърши 45 години 

 Първо заседание на работната група за акту-

ализация на Плана за действие на изпълне-

ние на Националната стратегия Визия за де-

институционализация на децата 

 Експертният съвет към проекта „Приеми ме 

2015“ подготвя анализ на потребностите от 

развитие на приемната грижа 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 „На твое място“ ще решава житейски пробле-

ми в ефира на Bulgaria ON AIR 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 "Лидл България" с отличие за обществено 

значими проекти 

 48 119 лв. са събрани през 2015 г. в кампания-

та “Жълти стотинки” 

 Анонимен хотелиер дари 15 000 лв. на социал-

ни домове 

 Плюшените играчки на ИКЕА набраха над 110 

хил. лева 

 Търговско-индустриална камара финансира 

куклени спектакли за болни деца в Шумен 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на изменение на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 Проект на основни насоки за усъвършенстване на 

експертизата за работоспособността 

 Проект на ПСМ за изменение и допълнение на На-

редбата за пенсиите и осигурителния стаж 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на На-

редбата за елементите на възнаграждението и за 

доходите, върху които се правят осигурителни вноски 

 Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигу-

рителните каси 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на На-

редбата за паричните обезщетения и помощи от дър-

жавното обществено осигуряване 

 Проект на ПМС за изменение и допълнение на На-

редбата за отпускане и изплащане на паричните 

обезщетения за безработица 

http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3611-2016-02-05-17-16-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3611-2016-02-05-17-16-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3621-2016-02-05-18-03-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3621-2016-02-05-18-03-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3621-2016-02-05-18-03-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3616-2016-02-05-17-47-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3616-2016-02-05-17-47-28
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3614-2016-02-05-17-30-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3614-2016-02-05-17-30-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3614-2016-02-05-17-30-00
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3606-2016-02-05-13-31-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3606-2016-02-05-13-31-39
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3604-2016-02-05-13-20-33
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3601-499-710
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3601-499-710
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3600-2016-02-05-13-12-50
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3598-2016-02-05-12-52-12
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3598-2016-02-05-12-52-12
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3597-2016-02-05-12-50-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3597-2016-02-05-12-50-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3597-2016-02-05-12-50-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3596-2016-02-05-12-13-24
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3596-2016-02-05-12-13-24
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3595-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3595-45
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3590-2016-02-05-08-06-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3590-2016-02-05-08-06-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3590-2016-02-05-08-06-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3590-2016-02-05-08-06-21
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3589-2015-9
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3589-2015-9
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3589-2015-9
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3612-bulgaria-on-air
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3612-bulgaria-on-air
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3613-2016-02-05-17-26-37
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3613-2016-02-05-17-26-37
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3609-48-119-2015
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3609-48-119-2015
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3607-15-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3607-15-000
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3605-110
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3605-110
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3603-2016-02-05-13-19-40
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3603-2016-02-05-13-19-40
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1962
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1962
http://mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/drugi/nasoki-ekspertiza-obst-obsajdane.pdf
http://mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/drugi/nasoki-ekspertiza-obst-obsajdane.pdf
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NPOS_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NPOS_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NEVD_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NEVD_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NEVD_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NOK_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NOK_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NPOPDOO_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NPOPDOO_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NPOPDOO_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NOIPOB_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NOIPOB_PMS_02-2016.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/naredbi-2016/NOIPOB_PMS_02-2016.docx
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СЪБИТИЯ 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 организи-

ра областна среща на доставчиците на социални ус-

луги и екипите на социалните услуги за дискусия от-

носно перспективите за развитие на социалната под-

крепа в региона и възможностите за международни и 

национално сътрудничество, които НАСО може да 

осигури.   

25 февруари - Банско, Иновативни подходи и прак-

тически насоки в работата с деца с аутизъм 

Дневен център за деца с увреждания "Здравец", гр. 

Банско, в качеството си на представителство на НА-

СО за Банско, организират среща на екипите на соци-

алната услуга "Дневен център за деца с увреждания" с 

цел обмен на добри практики и пътища за справяне с 

предизвикателствата при предоставянето на услуга-

та, както и извеждане на предложения за нормативни 

промени с цел повишаване качеството на самата ус-

луга. 

26 февруари - Банско,  Обмен на добри практики на 

"Дневен център за възрастни с увреждания" 

Дневен център за деца с увреждания "Здравец", гр. 

Банско, в качеството си на представителство на НА-

СО за гр. Банско, и Дневен център за възрастни с ув-

реждания-Банско, организират среща на екипите на 

социалната услуга "Дневен център за възрастни с 

увреждания" с цел обмен на добри практики и пътища 

за справяне с предизвикателствата при предоставя-

нето на услугата, както и извеждане на предложения 

за нормативни промени с цел повишаване качеството 

на самата услуга. 

EASPD и НАСО Ви канят да участвате в 

Международен фотоконкурс  

"Разкрити и открити" 

Целта на конкурса е да бъде представена работата на 

доставчиците на социални услуги за хора с увреждания 

в цяла Европа. Темата на този 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: до 27 март 2016 г. 

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://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/367-25-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/367-25-02-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/368-26-02-2017
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/368-26-02-2017
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Микрофонд TimeHeroes (текущо кандидатстване) 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (без краен срок, вре-

менно затворен) 

Urgent Action Fund набира проекти (текущо кандидатстване) 

TELUS International Europe подкрепя НПО в България (текущо 

кандидатстване) 

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

2016) 

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

Програма "Правосъдие", "Предотвратяване и борба с расиз-

ма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетоле-

рантност" (18 февруари 2016) 

Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания 

(29 февруари 2016) 

Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работ-

на среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и 

оборудване на работните им места (2 март 2016) 

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност 

от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен 

на увреждане (7 март 2016) 

Интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана 

работна среда (10 март 2016) 

Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН (11 март 2016 г.) 

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, 

исторически и спортни обекти за хора с увреждания (14 март 

2016) 

Втора покана по програма за трансгранично сътрудничество 

„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ (15 март 

2016 г.) 

Първа покана по Програма Интеррег за трансгранично сът-

рудничество България-Турция 2014-2020 (16 март 2016 г.) 

Твоята първа работа с EURES (18 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Училищно образование" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Образование за възрастни" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор 

„Професионално образование и обучение" (31 март 2016) 

Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства“, сектор "Висше 

образование" (31 март 2016) 

Втора покана на програмата за трансгранично сърудничест-

во Гърция – България 2014-2020 (31 март 2016) 

Първа покана по програма за трансгранично сътрудничест-

во Интеррег „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. (15 

април 2016) 

Проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.002 

„Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила“ (29 април 2016 г.) 

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

Бр. 6 

ПРЕДСТОЯЩО 

8 февруари - Враца, Информационен ден по процеду-
ра „Подкрепа за внедряване на иновации в предприя-

тията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

9 февруари - София, Заседание на Национален съвет 

за интеграция на хората с увреждания 

Велико Търново, Информационен ден по процедура 
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия-

та“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

10 - 12 февруари - Правец, Трета национална среща 

на общинските експерти по образование, НСОРБ 

10 февруари - Варна, Информационен ден по проце-
дура „Подкрепа за внедряване на иновации в предпри-

ятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

12 февруари - Краен срок за подаване на номинации 

"Проект на годината" 2015 на Фондация "Лале" 

23-24 февруари - София, XХІХ Общо събрание на 

НСОРБ 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица сърдечните поздрави и  

благопожелания на НАСО са за: 

Мария Атанасова, управител на ЦОП-Бургас и пред-

ставител на НАСО за Област Бургас, която на  

9 февруари празнува своя рожден ден. 

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/1SPLLuu
http://bit.ly/1KhdzFD
http://bit.ly/1m4knLb
http://bit.ly/1m4knLb
http://bit.ly/1m4knLb
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/1ScvGLY
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/20dheLO
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1N8IsYp
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1LT26ps
http://bit.ly/1mjzVuD
http://bit.ly/1PGptZY
http://bit.ly/1PGptZY
http://bit.ly/1PqECv9
http://bit.ly/1PqECv9
http://bit.ly/1SSC1i1
http://bit.ly/1SSC1i1
http://bit.ly/1KwyILY
http://bit.ly/1KwyILY
http://bit.ly/1Xa0xLX
http://bit.ly/1Xa0xLX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1Xa0vDX
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1RkugPx
http://bit.ly/1lCl7r7
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-08
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-08
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-08
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-09
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http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-10
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
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