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ОТВОРЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 

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. 

 

Вече десет години този форум дава възможност за съвмес-
тна обединена работа в общо партньорство на всички дър-
жавни, общински и частни органи, институции, организации, 
дружества и други, имащи отношение към развитието на 

социалните политики и услуги в България.  

През последните години Форумите на доставчиците на 
социални услуги в най-голяма степен са насочени към рабо-
тата на местните власти, общините, носещи водеща от-
говорност за развитието на социалните услуги в България. 
В резултат на това, този Форум вече придоби характерис-

тиката и звученето на национален форум на общините, 
като най-голям доставчик  на социални услуги, и тяхната 

работа в социалната област.  

През тази година в програмата на Единадесетия форум е 
включена като водеща изключително значимата тема за 
предизвикателствата пред местните власти през новия 
програмен период. Този форум е насочен главно към предс-
тавители на общини, техните структури и разбира се, 

техните основни партньори – държавата и неправителст-

вените организации. 

Вижте: Програма (проект) и повече информация 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

За допълнителна информация: 

Организационни въпроси: 0882 122 666, sofia@naso.bg 

Финансови въпроси: 0882 122 730, finance@naso.bg 

 

НОМИНАЦИИ   

ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА НАСО ЗА 

ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

НА БЪЛГАРИЯ 

Във връзка с предстоящото връчване на Годишните 

награди за активна социална политика за 2016 г. в 

категория „Общини“, което ще се състои на 13 април 

2016 г. във Велико Търново в рамките на XI Национа-

лен форум на доставчиците на социални услуги,  

НАСО открива процедура за номинации в категория 

„Общини“. Общините могат да бъдат номинирани за 

цялостен принос в социалното развитие на България 

или за успехи, постижения и реализирани добри прак-

тики в отделни области и по конкретни теми.  

На база на номинациите Управителния съвет на  

НАСО ще вземе решение за присъждане на  

Годишните награди за 2016 г. 

НАПРАВЕТЕ НОМИНАЦИЯ ТУК 

до 10 март 2016 г. 

http://naso.bg/images/files/VT_ProgramaDraft.pdf
http://naso.bg/20-upcoming-bg/1948-13-14-04-2016
https://docs.google.com/forms/d/15ee5F_JnQ52oRz-AuAdccH4zpCNAnPsSn00Ys1p8Sz0/viewform
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1949-2016-2
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НОВИНИ ОТ НАСО 

Областен форум на социалните услуги в Хасково 

На 18 февруари 2016 г. в гр. Хасково се проведе регионална 

среща на тема „Перспективи за развитие на социалните ус-

луги в област Хасково в периода 2016 – 2020 г.“ Форумът се 

организира от Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) със съдействието на Община Хасково. В срещата 

участваха представители на общинските администрации в 

Област Хасково, РДСП, екипи на социални услуги. Приветст-

вия към участниците отправиха г-жа Милена Трендафилова, 

заместник-кмет на община Хасково, г-н Георги Георгиев, 

председател на НАСО и г-н Стефан Манахилов, директор на 

Регионална дирекция "Социално подпомагане". Г-жа Тренда-

филова отбеляза важността от партньорството с НАСО за 

развитието на социалните услуги и политики и сподели, че с 

взаимна подкрепа ще се работи за развитие и надграждане 

на усилията в областта на социалните дейности. 

Работна среща с г-н Добри Беливанов, кмет на Хас-

ково 

На 18 февруари 2016 г. в Община Хасково се състоя работна 

среща между г-н Георги Георгиев, председател на Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) и г-н Добри Бе-

ливанов, кмет на Община Хасково. На срещата г-н Георгиев 

отправи поздравления към г-н Беливанов за изборния успех 

и лансираните намерения за активна социална политика в 

бъдещите дейности на Общината, като пожела успех на це-

лия общински екип както в изпълнение на поетия ангажимент 

в социалната сфера, така и в цялостната работа през целия 

мандат. Г-н Георгиев очерта основните направления в рабо-

тата на НАСО, включително водещите дейности, цели и за-

дачи на Алианса, включващи активно международно и нацио-

нално партньорство и възможността на територията на Хас-

ково да бъдат реализирани полезни инициативи и дейности. 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

 Закрити са всички институции за деца с увреж-

дания в България 

 Норвежкият фонд ще подпомага в бъдеще и 

проекти, насочени към родителите на деца с 

увреждания 

 Промените за регулиране и регистриране на 

цените на лекарствените продукти ще влязат 

в сила от 1 септември 

 Правителството одобри проекти на споразу-

менията по Инициативата за малки и средни 

предприятия 

 МП запозна УНИЦЕФ-България с работата по 

проекта за детско правосъдие 

 Ще се определи нов модел за централизира-

но персонализиране на българските лични 

документи 

 Държавните предприятия и дружества - с 50% 

отчисления от печалбата 

 Вицепремиерите и министрите ще определят 

координатори за превенция и противодейст-

вие на корупцията 

 Одобрен е докладът за дейността през 2015 г. 

на Съвета по европейските въпроси 

 Стартира схемата, насочена към подобряване 

условията на труд в предприятията 

 Министър Кунева представи екипа и приори-

тетите си пред Комисията по образование и 

наука в НС 

 Министерство на икономиката разработва 

специална стратегия за насърчаване на женс-

кото предприемачество 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

 Над 1 млн. българи са се включили в различ-

ните програми на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 

 3616 в листа на чакащи за домовете за въз-

растни 

 30 000 по-малко безработни през януари 2016 

г. на годишна база 

 Активите на пенсионните фондове достигнаха 

9.4 млрд. лв. 

 22% ръст на чуждите инвестиции през 2015 г. 

http://naso.bg/13-news-naso-bg/1946-2016-02-19-12-18-03
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1947-2016-02-19-13-09-25
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1947-2016-02-19-13-09-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3678-2016-02-19-07-02-23
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3678-2016-02-19-07-02-23
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3680-2016-02-19-07-10-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3680-2016-02-19-07-10-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3680-2016-02-19-07-10-03
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3668-1-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3668-1-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3668-1-6
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3672-2016-02-19-06-43-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3672-2016-02-19-06-43-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3672-2016-02-19-06-43-00
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3684-2016-02-19-07-31-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3684-2016-02-19-07-31-48
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3669-2016-02-19-06-37-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3669-2016-02-19-06-37-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3669-2016-02-19-06-37-53
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3670-50-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3670-50-5
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3671-2016-02-19-06-41-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3671-2016-02-19-06-41-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3671-2016-02-19-06-41-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3673-2015-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3673-2015-13
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3681-2016-02-19-07-11-12
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3681-2016-02-19-07-11-12
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3682-2016-02-19-07-25-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3682-2016-02-19-07-25-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3682-2016-02-19-07-25-49
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3706-2016-02-19-14-06-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3706-2016-02-19-14-06-45
http://nasoki.bg/bg/8-novini/3706-2016-02-19-14-06-45
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3679-1-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3679-1-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3679-1-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3695-3616
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3695-3616
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3676-30-000-2016
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3676-30-000-2016
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3705-9-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3705-9-4
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3704-22-2015
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 Закъсали финансово общини - с оздравител-

ни планове 

 ЕК ще решава потребителските спорове он-

лайн 

 НСИ: Увеличаване на доходите и намаляване 

на разходите на домакинствата през послед-

ното тримесечие на 2015 г. 

 Прогноза: През 2050 г. половината хора ще са 

късогледи 

 Зам.-министър Асен Марков: Държавата и об-

щините трябва да работят заедно за развитие-

то на спорта 

 Община Поморие подкрепя с нов проект хора-

та в неравностойно положение 

 Община Благоевград строи площадка за деца 

със специфични физически нужди 

 Община Видин: Изостаналите социални проек-

ти вече са в график 

 Община Враца започна изпълнението на про-

ект за предоставяне на интегрирани социални 

услуги 

 Домът във Виница, Варна става детски здра-

вен център 

 Банско изгражда модерен медицински център 

и социални жилища 

 Район „Западен”-Пловдив представи проект 

„Качествена грижа – достоен живот“ 

 Дневният център за деца с увреждания в Сви-

щов стартира дарителска кампания 

 Семеен център за деца от 0 до 3 г. стартира 

като нова услуга във Варна 

 150 деца са включени в проект 

„Образователна интеграция, здраве и социал-

но развитие“ 

 Осигурена е приемственост в предоставянето 

на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 

2015“ 

 Избрани са членовете на експертната група по 

деинституционализация от неправителствения 

сектор 

 КСУДВ – Ямбол организира благотворителен 

мартенски базар 

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 Авиатори подаряват на деца в неравностойно 

положение въздушна разходка над Шумен 

 Кока-Кола осигурява безплатен обяд на деца 

в неравностойно положение 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА 

 Над 700 мартеници направиха деца от Г. Оря-

ховица за традиционна изложба 

 Съвместна изложба откриха Дневните центро-

ве за деца и възрастни с увреждания в Казан-

лък 

 Изложба „Закрилата на децата в България – 

началото” бе открита в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

ЧЕСТИТО! 

Тази седмица нашите сърдечните поздрави и  

благопожелания са за: 

Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция-

та за социално подпомагане, който на 21 февруари 

отпразнува своя рожден ден. 

Георги Георгиев, председател на НАСО, който на 

22 февруари празнува своя рожден ден. 

Васил Едрев, кмет на Айтос, който на 23 февруари 

празнува своя рожден ден. 

Гълъб Донев, заместник-министър на труда и соци-

алната политика, който на 28 февруари празнува 

своя рожден ден. 

http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3703-2016-02-19-14-02-28
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3703-2016-02-19-14-02-28
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3698-2016-02-19-10-40-20
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3698-2016-02-19-10-40-20
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3697-2015-8
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3697-2015-8
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3697-2015-8
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3692-2050-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3692-2050-2
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3685-2016-02-19-07-40-05
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3685-2016-02-19-07-40-05
http://nasoki.bg/bg/16-komentari-analizi/3685-2016-02-19-07-40-05
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3701-2016-02-19-13-26-34
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3701-2016-02-19-13-26-34
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3699-2016-02-19-13-24-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3699-2016-02-19-13-24-18
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3696-2016-02-19-10-14-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3696-2016-02-19-10-14-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3694-2016-02-19-09-37-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3694-2016-02-19-09-37-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3694-2016-02-19-09-37-49
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3693-2016-02-19-09-28-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3693-2016-02-19-09-28-20
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3691-2016-02-19-08-58-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3691-2016-02-19-08-58-58
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3689-2016-02-19-08-56-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3689-2016-02-19-08-56-27
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3687-2016-02-19-08-24-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3687-2016-02-19-08-24-09
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3686-0-8
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3686-0-8
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3683-150-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3683-150-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3683-150-3
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3677-2015-10
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3677-2015-10
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3677-2015-10
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3675-2016-02-19-06-56-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3675-2016-02-19-06-56-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3675-2016-02-19-06-56-54
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3667-2016-02-19-06-31-56
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/3667-2016-02-19-06-31-56
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3700-2016-02-19-13-25-42
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3700-2016-02-19-13-25-42
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3700-2016-02-19-13-25-42
http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/3700-2016-02-19-13-25-42
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3690-700
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3690-700
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3688-2016-02-19-08-24-51
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3688-2016-02-19-08-24-51
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3688-2016-02-19-08-24-51
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3674-dazd-izlozba
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/3674-dazd-izlozba
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СЪБИТИЯ НА НАСО 

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.  

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 Проект на Решение на Министерския съвет за прие-

мане на План за действие по социална икономика 

2016-2017 г. 

 Проект на План за действие по социална икономика 

2016-2017 г. 

ПРЕДСТОЯЩО 

22 февруари - Габрово, ОИЦ – Габрово представя актуална 

информация пред студенти от Технически университет – Габро-

во 

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“  

25 февруари - Средец, Среща с общински представители и 

неправителствени организации "Възможности за финансиране 

по оперативни програми" 

Видин, Среща с представители на бизнеса 

"Възможности за финансиране по оперативни програми" 

Ямбол, Информационна среща „Подкрепа за разработ-

ване и внедряване на иновации“ 

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.  

26 февруари - София, Информационен ден за конкретни бене-

фициенти по ОПРР – Агенция „Пътна инфраструктура“, Минис-

терство на здравеопазването и Министерство на културата 

1-2 март - София, Практически семинар на тема: Функции, ком-

петенции и отговорности на Междинните звена на 39-те общи-

ни, НСОРБ 

16-18 март - Велико Търново, Обучение "Арт-терапия" 

Велико Търново, Обучение "Промени в Закон за социал-

но подпомагане" 

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://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/160118_RMS_PSE-2016-2017.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/160118_RMS_PSE-2016-2017.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/160118_RMS_PSE-2016-2017.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/160202planFINAL.docx
http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/proekti%20na%20normativni%20aktova/160202planFINAL.docx
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-22
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-22
http://www.eufunds.bg/index.php?option=com_event&view=events&layout=day_events&filtering=2016-02-22
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/541-2016-01-26-10-08-34
http://bit.ly/1TqHEnN
http://bit.ly/1TqHEnN
http://bit.ly/1TqHEnN
http://bit.ly/1TqHEnN
http://bit.ly/1TqHEnN
http://bit.ly/1TqHEnN
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-25
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-25
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-25
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-25
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-25
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-25
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-25
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://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-26
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-26
http://www.eufunds.bg/component/event/events?layout=day_events&filtering=2016-02-26
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/558-39
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/558-39
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/558-39
http://mrg-fou.com/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-16-18.03.16%D0%B3..doc
http://mrg-fou.com/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%97%D0%A1%D0%9F-16-18.03.16%D0%B3.doc
http://mrg-fou.com/wp-content/uploads/2016/02/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%97%D0%A1%D0%9F-16-18.03.16%D0%B3.doc
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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) 

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) 

Европейски фонд за разследваща журналистика (7 март 

2016) 

Национален фонд „Култура“, Програма "Мобилност" (9 март 

2016) 

Национален фонд „Култура“, Програма „Дебюти“ (10 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.) 

Програма „Европа” на Столична община и Столичен общинс-

ки съвет (15 март 2016) 

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.) 

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на инова-

ции от стартиращи предприятия“ (5 май 2016) 

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

Nasoki.bg 

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. 

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/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/1Qpewyd
http://bit.ly/1mMsqwz
http://bit.ly/1PXfyMk
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/1XCb4jl
http://bit.ly/1XCb4jl
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/1XCb4jl
http://bit.ly/1XCb4jl
http://bit.ly/1lCl7r7
https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://naso.bg/13-news-naso-bg/1773-international-photo-contest-bg

