
   ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ НА  

     НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА 

    СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Бр. 7(5)/15.02.2016 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

Новини от НАСО 1 

Очаквайте 11 национален форум 1 

Национални новини  3 

Коментари и анализи 3 

Социални услуги 3 

Социална отговорност 4 

Култура 4 

Интервю 4 

Предстоящо 4 

Нормативни промени 4 

Събития на НАСО 5 

Възможности за финансиране  6 

Честит празник 6 

НОВИНИ ОТ НАСО 

Заседание на Национален съвет за интеграция на хората 

с увреждания 

На 9 февруари 2016 г. в Министерство на труда и социалната 

политика се проведе първото за 2016 г. заседание на Нацио-

налния съвет за интеграция на хората с увреждания 

(НСИХУ). Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) участва в заседанието в качеството си на редовен 

член като национално представителна организация за хора с 

увреждания. Заседанието беше водено от Лазар Лазаров, 

заместник-министър на труда и социалната политика. Г-н Гъ-

лъб Донев, заместник-министър на труда и социалната поли-

тика, представи на членовете на Съвета основни насоки за 

промени в експертизата на работоспособността за хората с 

увреждания. В заседанието участва и заместник-министърът 

на здравеопазването д-р Ваньо Шарков. 

Развитие на корпоративната социална отговорност и зае-

тостта на отворения пазар - среща със зам.-министър 

Гълъб Донев 

На 9 февруари 2016 г. се проведе работна среща между г-н 

Георги Георгиев, председател на Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) и г-н Гълъб Донев, заместник-

министър на труда и социалната политика. Срещата беше 

проведена във връзка с част от главните акценти в работата 

на НАСО през 2016 г. за развитие на корпоративната социал-

на отговорност и практическа реализация на новите форми 

на заетост на хората с увреждания в обичайна среда чрез 

„подкрепена заетост“. На срещата беше отбелязано с удов-

летвореност, че партньорството на НАСО с МТСП през 2015 

г. завърши с успех и в България „подкрепената заетост“ вече 

фигурира в нормативните документи и Закона за насърчава-

не на заетостта и Плана за действие за заетостта през 2016 г. 

Осигуряване на нормативна база и развитие на социално-

то предприемачество 

На 10 февруари 2016 г. се проведе работна среща между г-н 

Георги Георгиев, председател на Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) и г-н Николай Николов, замест-

ник-министър на труда и социалната политика. Срещата бе-

ше посветена на активната работа и лобиране на НАСО за 

предприемане на бързи решения относно осигуряване на 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ 

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ 

ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ОБЩИНА РУСЕ  

имат удоволствието да Ви поканят на  

ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА  

ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ 

ВЛАСТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД“ 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ХОТЕЛ ЯНТРА, 

13-14 АПРИЛ 2016 г. 

ОЧАКВАЙТЕ  

Очаквайте покани и допълнителна инфор-

мация. Регистрацията ще стартира от  

22 февруари 2016 г. 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1928-2016-02-11-08-25-36
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1928-2016-02-11-08-25-36
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1929-2016-02-12-16-14-42
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1929-2016-02-12-16-14-42
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1929-2016-02-12-16-14-42
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1930-2016-02-12-16-25-26
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1930-2016-02-12-16-25-26
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КАЛЕНДАР 

 

16 февруари - Международен ден на пощальони-

те и куриерите 

19 февруари - почит пред българския национален 

герой Васил Левски в деня след гибелта му 

20 февруари - Световен ден на социална спра-

ведливост 

21 февруари -  Международен ден на майчиния 

език  

нормативна база за развитие на социалното предприемачес-

тво и уреждане статута на социалните предприятия в Бълга-

рия. Обсъдени бяха гледните точки и тези за развитие на 

социалното предприемачество в различни области. Споделе-

но беше единодушното разбиране, че чрез социалното пред-

приемачество могат да бъдат намерени позитивни решения 

за развитие на социалната подкрепа и страната като цяло, в 

това число осигуряване на по-ефективни социални услуги и 

заетост за хора с увреждания. 

 

Нови инициативи в партньорството между НАСО и АСП 

На 9 февруари 2016 г. се проведе работна среща между г-н 

Георги Георгиев, председател на Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) и г-н Ивайло Иванов, изпълните-

лен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП).  

На срещата единодушно беше констатирано взаимното задо-

волство от партньорство между НАСО и АСП през 2015 г. 

Одобрено беше и партньорство с участниците, членове на 

НАСО, в събитията през изминалата година и бяха приети 

направените предложения за надграждане и развитие на 

това партньорство и през 2016 г. Установената традиция за 

реализиране на съвместна приемна „Социални услуги“ и под-

крепата от страна на АСП за повишаване капацитета на еки-

пите на социалните услуги, методически указания, национал-

ни инициативи и прочее, ще бъде продължено и през 2016 г. 

 

Работна среща с Асоциация на индустриалния капитал в 

България 

На 10 февруари 2016 г., по покана и предложение на Асоциа-

ция на индустриалния капитал в България (АИКБ) се проведе 

работна среща между г-н Георги Георгиев, председател на 

Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и г-жа 

Росица Янкова, директор в АИКБ. Сред темите на срещата 

беше предложението за бъдещо по-активно партньорство в 

различни измерения, като бяха обсъдени възможностите за 

съвместна работа по реализацията на проекти и дейности в 

областта на информационното осигуряване, обмен на анали-

зи и експертиза, подкрепа за развитие на корпоративната 

социална отговорност, възможности за осигуряване на зае-

тост на хора с увреждания на отворения пазар на труда, тър-

сене на иновативни решения за развитие на социалните ус-

луги в подкрепа за развитие на човешките ресурси. 

 

НАСО и Агенция по заетостта - в партньорство за практи-

ческо въвеждане на подкрепената заетост у нас 

На 11 февруари 2016 г. се проведе среща между г-жа Вален-

тина Георгиева, изпълнителен директор на Агенция по зае-

тостта (АЗ) и г-н Георги Георгиев, председател на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО). Срещата 

имаше за цел НАСО да обсъди с АЗ начините и формите 

за подобряване на заетостта на хората с увреждания на 

отворения пазар на труда. Г-н Георгиев представи опита и 

практиките от досегашната работа на НАСО през послед-

ните години, натрупаната експертиза в резултат на успеш-

но реализираните европейски проекти на тема заетост на 

отворения пазар на труда, в рамките на активното ни евро-

пейско партньорство и участие в ръководните органи на 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хо-

ра с увреждания (EASPD) и неограничените възможности 

на НАСО за осигуряване на партньорства в областта на 

заетостта във всички европейски държави. 

 

Национална приемна "Социални услуги" 

На 11 февруари 2016 г. се проведе ежемесечното издание 

на Национална приемна "Социални услуги", която се реа-

лизира съвместно от Национален алианс за социална отго-

ворност и Агенцията за социално подпомагане. Водеща 

тема на дискусията беше работата на Домовете за стари 

хора и социалните услуги за възрастни хора като цяло. 

Въпросите към експертите от АСП бяха насочени към ос-

новните проблеми в работата на специалистите и дейност-

та на услугите за стари хора. Въпросът за разбираемостта 

на таксите беше поставен като проблем, който съществува 

на много места. Бяха направени предложения регламентът 

да се оптимизира и прецизира, за да се улесни събирането 

на натрупаните задължения. 

 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1931-2016-02-12-17-46-56
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1932-2016-02-12-18-24-03
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1932-2016-02-12-18-24-03
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1933-2016-02-12-18-30-34
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1933-2016-02-12-18-30-34
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1934-2016-02-12-18-43-49
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НАСО и КНСБ ще подпишат споразумение за партньорст-

во 

На 12 февруари 2016 г. се проведе среща между г-н Пламен 

Нанков, вицепрезидент на Конфедерацията на независимите 

синдикати в България (КНСБ) и г-н Георги Георгиев, предсе-

дател на Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО). Срещата имаше за цел да обедини и конкретизира 

досегашното партньорство между двете организации и да 

очертае по-ясна и конкретна рамка на бъдещото му развитие 

с цел по-задълбочена, активна и ефективна дейност в широ-

кия кръг от теми, по които двете организации имат общи до-

пирни точки и работят на национално и местно ниво. Обсъ-

дени бяха възможностите за обмен на информация, анализи, 

интелектуални продукти, експертизата, с която разполагат и 

реализират както организациите, така и техните членове, 

възможности за съвместни инициативи, дейности, проекти. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Измененията в ЗЮЛНЦ са приети на първо четене 

от Народното събрание 

 Одобрена е Национална програма за младежта 

2016-2020 

 Социалната комисия прие Законопроект за равно-

поставеност на жените и мъжете 

 Форум за европейско финансиране в подкрепа на 

пазара на труда и социалното включване във Ве-

лико Търново 

 НС прие на първо четене правото на държавните 

служители да стачкуват 

 85,2% неизпълнение за януари по Плана за дейст-

вие с мерките, произтичащи от членството на Бъл-

гария в ЕС 

 Бюджетната позиция на България за 2015 г. отчита 

по-добро изпълнение спрямо заложените планове 

 Служителите с функции по управление на средст-

вата от ЕСИФ ще получават възнаграждения от ОП 

"Добро управление" 

 Одобрен е проект на Гаранционно споразумение 

между България и МБВР 

 Стартира процедура за избор на членове на Съве-

та на децата 

 Агенция по заетостта подписа 2 договора със со-

циални партньори 

 50 млн.лв. допълнително за разходи за ДДС по 

проекти на общини по ПРСР 2007-2017 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават 

достъпни и у нас 

 Нов закон за детското правосъдие сменя норма-

тивна база от 1956 г. 

 С 9,2% пораснали заплатите в частния сектор 

 Държавната администрация генерира 400 млн. лв. 

от служебни удостоверения 

 Държавата осигурява официален е-мейл адрес за 

всеки гражданин 

 Българите са в края на класация за желание за за-

почване на свой бизнес 

 20% от отнето престъпно имущество отива за соци-

ални нужди 

 През 2016 г. данъчните преференции ще са за над 

половин милиард лева 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Ямбол ще бъде домакин на форум на тема 

„Домашното насилие на е домашен проблем” 

 Откриха нов корпус към дома за възрастни хора с 

деменция "Приста" в Русе 

 Омбудсманът препоръчва кризисен център за жер-

тви на домашно насилие във всеки град 

 Фондация „Сийдър” и НАРД получиха финансира-

не от TELUS International Europe 

 Сдружение „Бъдеще за децата”-Казанлък с кауза 

прегръдка за всяко дете 

 Община Хайредин започва изграждането на защи-

тени жилища 

 Проверка на ДАЗД не установи нарушения в ЦНСТ-

ДМУ Добрич 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1935-2016-02-12-18-48-20
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1935-2016-02-12-18-48-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3666-2016-02-12-19-16-41
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3666-2016-02-12-19-16-41
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3631-2016-2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3631-2016-2020
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3649-2016-02-11-14-32-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3649-2016-02-11-14-32-24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3642-2016-02-11-13-41-36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3642-2016-02-11-13-41-36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3642-2016-02-11-13-41-36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3635-2016-02-11-11-07-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3635-2016-02-11-11-07-37
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3627-85-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3627-85-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3627-85-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3628-2015-12
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3628-2015-12
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3629-2016-02-11-10-55-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3629-2016-02-11-10-55-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3629-2016-02-11-10-55-33
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3630-2016-02-11-10-56-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3630-2016-02-11-10-56-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3634-2016-02-11-11-06-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3634-2016-02-11-11-06-08
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3636-2-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3636-2-3
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3625-50-2007-2017
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3625-50-2007-2017
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3664-2016-02-12-14-20-09
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3664-2016-02-12-14-20-09
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3663-1956
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3663-1956
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3657-9-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3653-400-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3653-400-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3652-2016-02-12-12-18-44
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3652-2016-02-12-12-18-44
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3651-2016-02-12-12-10-33
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3651-2016-02-12-12-10-33
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3645-20-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3645-20-3
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3638-2016-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3638-2016-2
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3665-2016-02-12-14-42-17
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3665-2016-02-12-14-42-17
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3662-2016-02-12-13-24-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3662-2016-02-12-13-24-29
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3659-2016-02-12-12-58-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3659-2016-02-12-12-58-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3656-telus-international-europe
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3656-telus-international-europe
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3655-2016-02-12-12-35-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3655-2016-02-12-12-35-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3654-2016-02-12-12-26-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3654-2016-02-12-12-26-53
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3650-2016-02-12-12-08-36
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3650-2016-02-12-12-08-36
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ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Правителството предоставя 300 хил.лв. за ремонт 

на мемориалния комплекс „Христо Ботев“ в Кало-

фер 

 Утвърждават се единни разходни стандарти за 

финансиране на държавните културни институти в 

сценичните изкуства 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Звезди от родната естрада подкрепят абитуриенти 

от бедни семейства в Плевенско 

 Модна къща "Beauty Angels" стартира инициатива 

за зрелостници в неравностойно положение 

 Нестле инвестира 1 млн.лв. в „Живей активно!“ 

 Домът за медико-социални грижи в Плевен полу-

чава модерна апаратура от дарение 

 Българин от Германия с поредно дарение към 

социалните услуги в Монтана 

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Пътна карта за изпълнение на Стратегията за разви-

тие на електронното управление в Република Бълга-

рия за периода 2015 – 2020 г. 

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за публичните финанси 

 "СПОК" представи исландски модел за превенция 

на зависимости 

 МБАЛ - Русе ще получи медицинското оборудване 

от закрития Дом за деца 

 В София ще бъдат изградени 71 съвременни со-

циални жилища 

 Шест нови социални услуги в Бургас 

 Община Благоевград обяви обществена поръчка 

за обучения на социални специалисти 

 Нов проект в Крушари осигурява грижа за 60 нуж-

даещи се от подкрепа хора 

 ДАЗД започна проверки в социално -

педагогически интернати и ВУИ 

 Меморандум за сътрудничество и насърчаване на 

детското участие между ДАЗД и "Лумос" 

ИНТЕРВЮ 

 Марионела Стоянова, „Социален център-Бургас“: 

Целта ни е да осъществим обмен на идеи и добри 

практики в сферата на работа с хора с увреждания 

ПРЕДСТОЯЩО 

15-16 февруари – София, Сдружение за прогресивна и отво-

рена комуникация, Обучение „Психо-социална система при 

работа с деца, преживяващи скръб“ 

15 февруари - София, Министър Лукарски ще връчи сключени 

договори по първата процедура на ОП „Иновации и конкурен-

тоспособност“ 

16 февруари – Ямбол, Форум „Домашното насилие на е дома-

шен проблем” 

Бургас, Информационен ден по процедура „Подкрепа 

за внедряване на иновации в предприятията“ по Опера-

тивна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

17 февруари - Стара Загора, Информационен ден по процеду-

ра „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

18 февруари – София, JJ Murphy’s и Фондация „Сийдър“ орга-

низират Февруарски благотворителен пъб куиз  

Пловдив, Информационен ден по процедура „Подкрепа 

за внедряване на иновации в предприятията“ по Опера-

тивна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

19 февруари - София, Информационен ден по процедура 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

София, БЦНП, Дискусия "Закон за социалната икономи-

ка – какво искаме и не искаме да има в него?" 

23-24 февруари - София, XХІХ Общо събрание на НСОРБ 

24 февруари - София, Официално награждаване на най-

добрите бизнес планове на неправителствени организации, 

участвали в програмата за социално предприемачество, орга-

низирана от Българския център за нестопанско право и Фонда-

ция УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за Бълга-

рия“  

http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3624-300
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3624-300
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3624-300
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3626-2016-02-11-10-49-40
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3626-2016-02-11-10-49-40
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3626-2016-02-11-10-49-40
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3661-2016-02-12-13-23-35
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3661-2016-02-12-13-23-35
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3660-beauty-angels
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3660-beauty-angels
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3658-1-4
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3643-2016-02-11-13-48-40
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3643-2016-02-11-13-48-40
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3640-2016-02-11-13-19-40
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3640-2016-02-11-13-19-40
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1974
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1974
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1974
http://parliament.bg/bills/43/602-01-7.pdf
http://parliament.bg/bills/43/602-01-7.pdf
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3648-2016-02-11-14-30-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3648-2016-02-11-14-30-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3647-2016-02-11-14-26-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3647-2016-02-11-14-26-57
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3646-71
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3646-71
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3644-2016-02-11-14-13-52
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3639-2016-02-11-12-12-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3639-2016-02-11-12-12-35
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3637-60
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3637-60
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3633-2016-02-11-11-05-12
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3633-2016-02-11-11-05-12
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3632-2016-02-11-11-04-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3632-2016-02-11-11-04-15
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/3641-2016-02-11-13-31-41
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/3641-2016-02-11-13-31-41
http://nasoki.bg/bg/interview/15-interview/3641-2016-02-11-13-31-41
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020452398014657&set=a.232649700128268.55791.100001497190947&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020452398014657&set=a.232649700128268.55791.100001497190947&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020452398014657&set=a.232649700128268.55791.100001497190947&type=3
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-15
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-15
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-15
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3665-2016-02-12-14-42-17
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3665-2016-02-12-14-42-17
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-16
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-16
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-16
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-17
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-17
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-17
https://docs.google.com/forms/d/1LZrgjobi20_msdR5I1xOvvFhBdGWIIVDOoVdyZcDhSU/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1LZrgjobi20_msdR5I1xOvvFhBdGWIIVDOoVdyZcDhSU/viewform?c=0&w=1
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-18
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-18
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-18
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-19
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-19
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/541-2016-01-26-10-08-34
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СЪБИТИЯ НА НАСО 

Поради обявената грипна епидемия в Област Стара 

Загора, планираното събитие за 17 февруари -

 "Алтернативни социални услуги за деца с генерали-

зирани разстройства в развитието", се отменя. Съ-

битието ще се проведе на 30 март 2016 г., за което 

НАСО и Гражданско сдружение "Алтернатива 55" ще 

предоставят допълнителна информация.  

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 организира 

областна среща на доставчиците на социални услуги и 

екипите на социалните услуги за дискусия относно перс-

пективите за развитие на социалната подкрепа в региона 

и възможностите за международни и национално сътрудни-

чество, 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 НАСО за Банско, 

организират среща на екипите на социалната услуга 

"Дневен център за деца с увреждания" с цел обмен на добри 

практики и пътища за справяне с предизвикателствата 

при предоставянето на услугата, както и извеждане на 

предложения за нормативни промени с цел повишаване ка-

чеството на самата услуга. 

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 НАСО за гр. Бан-

ско, и Дневен център за възрастни с увреждания-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 предизвикателст-

вата при предоставянето на услугата, както и извеждане 

на предложения за нормативни промени с цел повишаване 

качеството на самата услуга. 

7 март - София, Национална приемна „Социални ус-

луги“ 

Следващото издание на приемната ще бъде на 7 март 

2016 г. Можете да изпращате Вашите писмени въпроси, 

казуси и проблеми, които срещате в практиката си към 

експертите на Агенция за социално подпомагане на адрес 

sofia@naso.bg до 26 февруари 2016 г.  

10-11 март - София, Европейска конференция 

„Правоспособност и достъп до правосъдие за хора 

с интелектуални затруднения“ 

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 ро-

лята в обществото на организациите, които подкрепят 

хората с увреждания.  

Срок: до 27 март 2016 г. 

Правоспособност и достъп до  

правосъдие на хора с  

интелектуални затруднения  

Прилагане на чл. 12 и чл. 13 на КООНПХУ 

Национален форум на доставчи-

ците на социални услуги 

10 и 11 март, Парк хотел Витоша, гр. София 

Конференцията се организира от Министерство на пра-

восъдието, Министерство на труда и социалната поли-

тика, Европейската асоциация на доставчиците на услу-

ги за хора с увреждания, партньорите по проект AJU-

PID, Национален алианс за социална отговорност, Бъл-

гарска асоциация на лица с интелектуални затруднения 

и Български център за нестопанско право.  

Крайният срок за регистрация е 20 февруари 2016 г.  

За допълнителна информация и регистрация:  

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

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/1934-2016-02-12-18-43-49
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1934-2016-02-12-18-43-49
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/357-10-11-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/357-10-11-03-2016
http://naso.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/357-10-11-03-2016
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg
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
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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.) 
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НАСО    

Nasoki.bg 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица сърдечните поздрави и  

благопожелания на НАСО са за: 

Мюмюн Али Искендер, кмет на  

Община Минерални бани, който на 18 февруари 

празнува своя рожден ден. 

Ина Христова, председател на Сдружение 

„Алтернатива в изкуството“, Галерия „АлтерЕго“, 

която на 19 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
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg

