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КАЛЕНДАР 

 

4 март - Преп. Герасим Йордански, имен ден: Герасим 

6 март - Световен ден за борба с глаукомата 

Св. 42 мчци в Амория, имен ден: Красен, Краси-

мир, Красимира 

8 март - Международен ден на жената 

Световен ден за профилактика на бъбречните за-

болявания 

Съдържание: 

 

Новини от НАСО 1 
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Коментари и анализи  5 

Социални услуги  6 

Социална отговорност   8 

Култура   8 

Честит празник   9 

Предстоящо    9 

Събития НАСО/EASPD    9 

Възможности за финансиране   10 

 

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ 

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ  

ВЛАСТИ В ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“, 28-30 април, Пловдив 

СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ - 6 МАРТ 2015 г., 

ИЗТИЧА ТАЗИ СЕДМИЦА 

Вече девет години този форум събира водещата част 

от отговорните и заинтересовани страни в България, 

реализиращи социални политики и социални услуги. 

Работата на предходните форуми бе характерна с ак-

тивни, позитивни и професионални дискусии, създава-

не и реализиране на активни, национални и европейски 

партньорства, възможности за обмен на опит и търсене 

на решения по важни въпроси и проблеми.  Вижте още 

 

Проекто-програма, Регистрация 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ: 

"Разработка и управление на социални проекти  

по оперативни програми -  

ОП "РЧР" за периода 2014 – 2020" 

17 - 18 март, Столична община, София 

Семинарът е предназначен за представители на общи-

ни, доставчици на социални услуги, НПО, представите-

ли на стопански субекти и др. заинтересовани лица. 

  Вижте още 

Проекто-програма, Регистрация 

Срок за регистрация: 13 март 2015 г. 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1D7EcpT
http://naso.bg/images/files/agenda10forum_last.pdf
http://naso.bg/images/files/registration10forum.pdf
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/images/files/agendaEUtraining-sofia.pdf
http://naso.bg/images/files/Reg_EUtraining_sofia1.pdf
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НОВИНИ ОТ НАСО 

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ 

Разработка и управление на социални проекти по опера-

тивни програми 

На 26 февруари 2015 г. във Варна г-жа Зорница Русинова, 

заместник-министър на труда и социалната политика, откри 

двудневен обучителен семинар на тема „Разработка и управ-

ление на социални проекти по оперативни програми - ОП 

„РЧР“ за периода 2014 – 2020 и програми, управлявани от 

Европейската комисия“. Семинарът се организира от Нацио-

нален алианс за социална отговорност. В обучението участ-

ват представители на доставчици на социални услуги, общи-

ни, неправителствени организации и други заинтересовани 

лица от Източна България – областите Хасково, Бургас, Сли-

вен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Шумен, Разград, Стара 

Загора.                                                                     Вижте повече 

Форум „Предизвикателствата в развитието на социални-

те услуги – интегрирани услуги“ 

На 25 февруари 2015 г. в сградата на Община Видин се про-

веде форум на тема „Предизвикателствата в развитието на 

социалните услуги – интегрирани услуги“, организиран съв-

местно от Национален алианс за социална отговорност, Об-

щина Видин и Фондация „Подкрепа за реализация“ в качест-

вото си на представител на НАСО за региона. В срещата 

участие взеха представители на общинската и областната 

администрация, доставчици на услуги, експерти от социални-

те услуги и неправителствени организации от Област Видин.  

Вижте повече 

Семинар "Процедура за отмяна на запрещение при хора с 

увреждания в дейността на социалните услуги" 

На 24 февруари 2015 г. във Велико Търново се проведе се-

минар на тема „Запрещението. Процедура за отмяна на зап-

рещение при хора с увреждания в дейността на социалните 

Излезе работният доклад на службите на ЕК в рамките на 

Европейския семестър 

Излезлият на 26 февруари 2015 г. доклад на ЕК за България 

по Европейския семестър беше предмет на разговори между 

вицепремиера и министър на труда и социалната политика 

Ивайло Калфин и директора в Главна дирекция 

услуги“. Семинарът беше организиран от Национален алианс 

за социална отговорност, чрез представителството на НАСО 

за Велико Търново – ЦСРИ за възрастни и лица с уврежда-

ния над 18г. Срещата беше открита от г-жа Маргарита Сари-

ева, управител на ЦСРИ и представител на НАСО за регио-

на, с представяне на дейността на социалната услуга ЦСРИ 

и задачите на семинара. На семинара участваха ръководите-

ли, специалисти и представители на екипи, реализиращи 

социални услуги от цялата страна, представители на Окръ-

жен съд, Районен съд и Център за психично здраве, гр. Ве-

лико Търново.                                                        Вижте повече 

Обучителна среща по Закон за физическите лица и мер-

ките за подкрепа 

На 24 февруари 2015 г. екип на Национален алианс за соци-

ална отговорност (НАСО) участва в обучителна среща във 

връзка с публикувания на сайта на Министерство на право-

съдието проект на Закон за физическите лица и мерките за 

подкрепа. Този проектозакон е разработен съобразно Кон-

цепцията за промяна на законодателството в съответствие с 

член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с ув-

реждания, приета от Министерски съвет през 2012 г. Обучи-

телната среща се организира от Български център за несто-

панско право в рамките на Програма „Следваща стъпка“.  

Вижте повече 

http://bit.ly/1K2mcmC
http://bit.ly/1vMzop6
http://bit.ly/1DF1eDS
http://bit.ly/1N4C5rM
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„Икономически и финансови въпроси“ на ЕК - Ищван Шекели. 

Двамата се срещнаха в Брюксел, където обсъдиха още и те-

мите за социалното включване и заетостта, засегнати в доку-

мента. Министър Калфин уговори Министерството на труда и 

социалната политика до края на месец април да представи 

мерките, които са предприети по препоръките на Европейска-

та комисия.                                                              Вижте повече 

За пръв път беше свикан Национален съвет по демог-

рафска политика 

Вицепремиерът Ивайло Калфин свика членовете на Нацио-

налния съвет по демографска политика за пръв път от създа-

ването му през юни 2014 г. „За мен борбата с негативната 

демографска тенденция не е приоритет. Вярвам, че тя трябва 

да бъде осъзната като национална кауза. Всеки българин 

трябва да разбере, че ако не вземем ефективни и решителни 

мерки сега, после вече ще е наистина късно“, коментира ви-

цепремиерът и председател на съвета – Ивайло Калфин. 

„Нашата амбиция е да създадем работещ орган, който да 

подпомага държавната политика.“                        Вижте повече 

Пет работни групи започват работа по българското пред-

седателство на ЕС 

Пет тематични работни групи ще извършват началната подго-

товка за българското председателство на Съвета на Евро-

пейския съюз през втората половина на 2018 г. Това беше 

решено днес на заседание на Съвета по европейски въпроси, 

посветено на темата. В срещата освен вицепремиера Мегле-

на Кунева, която е координатор на подготовката, взеха учас-

тие министрите Божидар Лукарски, Вежди Рашидов, Веселин 

Вучков, Владислав Горанов, Десислава Танева, Николай Нен-

чев и Теменужка Петкова, както и заместник-министри от ос-

таналите министерства. Петте групи са „Административен 

капацитет“, „Инфраструктура, логистика и сигурност“, 

„Комуникационна стратегия и културна програма“, 

„Финансиране и обществени поръчки“ и „Приоритети и прог-

рама на председателството“.                                Вижте повече 

Първо за 2015 г. заседание на Националния съвет за трис-

транно сътрудничество 

Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на рабо-

тодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Димитър 

Манолов, президент на "Подкрепа", са новите заместник-

председатели на Националния съвет за тристранно сътрудни-

чество (НСТС). Това стана ясно след първото за годината 

заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничес-

тво (НСТС), което се проведе на 23 февруари 2015 г. и чийто 

председател е вицепремиерът и министър на труда и социал-

ната политика Ивайло Калфин. „Надявам се, че в новия със-

тав ще можем да работим пълноценно и съдържателно“, от-

беляза пред медиите вицепремиерът Калфин. За пореден път 

той подчерта подкрепата си за активизиране на социалния 

диалог и даде заявка пред социалните партньори срещите да 

бъдат чести.                                                             Вижте повече 

Правителството подготвя концепция за нов механизъм за 

подпомагане при бедствия 

Правителството разработва модел за осигуряване на финан-

сов ресурс, с който крайно нуждаещи се лица, които не са в 

състояние да застраховат имотите си, да бъдат подпомагани 

в отстраняването на щети от природни бедствия. Това обяви-

ха днес заместник министър-председателят Томислав Дончев 

и министърът на финансите Владислав Горанов в дискусия, 

водена от заместник-министъра на вътрешните работи Филип 

Гунев, с представители на Междуведомствената комисия по 

възстановяване и подпомагане, Асоциацията на българските 

застрахователи, БАН, БЧК и неправителствени организации. 

Средства за този фонд могат да дойдат от въведения през 

2010 г. данък от 2% върху премиите от застраховките, заяви 

министър Горанов.                                                  Вижте повече 

Заседание на Националния съвет за сътрудничество по 

етническите и интеграционните въпроси 

Представители на НПО сектора представиха идеите си за 

държавната политика по етническите и интеграционните въп-

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1725-2015-03-01-12-51-54
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1700-2015-02-27-12-58-07
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1723-2015-03-01-12-13-36
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1696-2015-2
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1724-2015-03-01-12-15-49
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роси на вицепремиера Калфин. Това се случи по време на 

първото за тази година заседание на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, 

чийто председател е министърът на труда и социалната по-

литика. То се проведе на 25 февруари 2015 г. В Съвета учас-

тват 52 представители на неправителствения сектор. След 

дискусия и с явно гласуване и, на срещата беше обсъдена и 

приета Работната програма на Националния съвет за 2015г. 

Тя съдържа минимум от мерки, като може да бъде допълвана 

през годината, в зависимост от предложенията и нуждите на 

НПО сектора.                                                          Вижте повече 

ОПРЧР отвори процедура "Нови алтернативи" 

На 25.02.2015 г. Министерството на труда и социалната поли-

тика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., обя-

ви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови ал-

тернативи". Целта на процедурата е: Намаляване риска от 

зависимост от институционален тип грижи и подобряване 

качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреж-

дания, както и преодоляване на последиците от социалното 

изключване и бедността.  Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по настоящата процедура е 65 000 000 лв.  

Вижте повече 

Заседание на ГРЕТА 

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева се срещна на 23 

февруари 2015 г. с Групата от експерти за борба с трафика 

на хора /ГРЕТА/, която мониторира изпълнението на Конвен-

цията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. Бъл-

гария е сред първите 10 страни, ратифицирали документа. 

Групата се ръководи от г-жа Петя Несторова – изпълнителен 

секретар на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с 

трафика на хора. В нея са включени и трима членове на Сек-

ретариата на Конвенцията – г-ца Рита Суперман, г-н Ян ван 

Дайк и г-н Маркус Лехнер. Това е вторият мониторинг след 

приемането на стратегическия документ, първият бе извършен 

през 2010 г.                                                               Вижте повече 

Кръгла маса за реформата в системата за закрила на дете-

то 

Настаняването на деца до 2 годишна възраст в домове за ме-

дико-социални грижи намалява с близо 55% в периода 2005 г. 

- 2012 г. „Прогресът в процеса на деинституционализация в 

България е значителен и резултатите са добри. Те са допъл-

нителен стимул за подобряване на националната политика за 

децата и задълбочаване на партньорството с неправителстве-

ния сектор. Основната ни кауза е всяко дете да живее в семей-

на или близка до семейната среда като осигурим интегрирана 

и комплексна подкрепа на децата и техните семейства“, каза 

заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар 

Лазаров на кръгла маса за реформата в системата за закрила 

на детето.                                                                  Вижте повече 

Над 1000 нови стипендии за деца с изявени дарби ще бъ-

дат отпуснати през 2015 г. 

Правителството прие Програмата на мерките за закрила на 

деца с изявени дарби през 2015 г. Тя предвижда насърчаване 

на творческите, научните и спортните заложби и потребности 

на деца с изявени дарби, заели призови класирания през тази 

година, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 

195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месеч-

но. В Програмата са включени конкурси, олимпиади и състеза-

ния, които са с доказан висок критерий при излъчване на побе-

дителите и мотивират активно учениците за високи творчески, 

научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спе-

цификата на изява и проява на дарованието в детската и уче-

ническата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.  

Вижте повече 

Промени в Закона за гражданска регистрация 

Правителството одобри промени в Закона за гражданската 

регистрация, които ще предложи на Народното събрание. С 

тях се регламентира издаването на документ, представляващ 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1698-2015-02-27-12-35-26
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1707-2015-02-27-14-44-26
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1704-2015-02-27-14-16-02
http://nasoki.bg/bg/9-socialni-politiki-uslugi/1697-2015-02-27-12-34-17
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1720-1000-2015
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лъб Донев, по време на дискусионен форум в УНСС. Той на-

сърчи студентите да бъдат по-смели и по-настоятелни, когато 

в преходния период образование към заетост и подчерта, че 

министерството на труда и социалната политика разработва 

конкретни мерки, чрез които да се повиши мотивацията на 

младия човек да стане активна част от пазара на труда.  

Вижте повече 

Близо 30% от работодателите в България са жени 

Близо 30% от работодателите в България са жени, обяви за-

местник-министърът на труда и социалната политика Гълъб 

Донев на церемония по връчване на сертификати на завърши-

лите първата Лидерска академия за дами, инициирана от Съ-

вета на жените в бизнеса. По данни на Националния статисти-

чески институт през четвъртото тримесечие на 2014 г. 36 % от 

самостоятелно заетите са жени или 84 200 дами. В сравнение 

със същия период на 2013 г., техният брой нараства с 2 про-

центни пункта. Безработните жени, които желаят да стартират 

собствен бизнес биха могли да се включат в проекта 

„Подкрепа за предприемчивите българи“ по Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси“, отбеляза замест-

ник-министърът.                                                       Вижте повече 

3 процента от подпомаганите не полагат общественополе-

зен труд 

По данни на Агенцията за социално подпомагане през 2014 г. 

средномесечно са подпомагани 53 235 семейства, като от тях 

безработни лица са 56 435. Насочени за полагане на общест-

венополезен труд са средномесечно 45 590 лица, отказали 

работа - 1572 лица. За сравнение през 2013 г. средномесечно 

са подпомагани 49 804 семейства, безработните лица са 49 

690, насочени за полагане на общественополезен труд са 

средномесечно 42 024, отказали да положат общественополе-

зен труд - 1349. Процентът на лицата, отказали да полагат 

общественополезен труд е твърде нисък: през 2013 г. 3,2, %, 

през 2014 г. - 3.4 %. При първоначален отказ на лицата да 

полагат общественополезен труд месечната помощ се спира 

за срок от два месеца.                                             Вижте повече 

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

разрешение за погребение на мъртво родените деца. Проме-

ните са изготвени във връзка с инициатива на група неправи-

телствени организации, насочена към създаване на норма-

тивни предпоставки, които да осигурят хуманното отношение 

към мъртво родените деца. Проектът предвижда препис-

извлечение от акта за раждане на мъртво родено дете да 

представлява разрешение за погребение, както и безплатно-

то издаване на документа.                                    Вижте повече 

Удължава се програма "Превенция и контрол на ХИВ/

СПИН в България" 

Правителството предлага изменение и продължаване на 

действието с една година на Споразумението за предоставя-

не на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и конт-

рол на ХИВ/СПИН в България”, сключено между Министерст-

вото на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу 

СПИН, туберкулоза и малария. Срокът на действие на спора-

зумението се удължава с 12 месеца, за да може да се удъл-

жи изпълнението па Програмата в рамките на спестените до 

момента средства. От изключително значение е в този пери-

од да се положат усилия за стабилен преход на преминаване 

на финансирането на превенцията от международния донор 

към българското правителство.                            Вижте повече 

Само 6% от безработните младежи до 24 годишна въз-

раст са висшисти 

Едва 6% от безработните младежи на възраст 15-24 г. са 

висшисти, сочат данните на Агенцията по заетостта от нача-

лото на годината. Това е още едно доказателство за това, че 

ако искаме наистина да се справим с негативната тенденция 

в младежката заетост, трябва да насочим усилията си към 

осигуряване на достъпно образование и качествени работни 

места за младите хора“, каза в словото си зам.-министър Гъ-
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Зам.-министър Зорница Русинова посети новия ЦНСТ в 

Долни чифлик 

Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница 

Русинова посети новия Център за настаняване от семеен тип 

в Долни чифлик. В него се финализира трансферът на деца с 

увреждания от домовете в Рудник и Крушаре. В дома вече 

живеят осем деца, а общият му капацитет е за 12 души. До 

седмица тук ще бъдат приютени и останалите четири деца – 

по две от Рудник и от общността. Изграждането на центъра, 

неговото оборудване и оформянето на дворното пространст-

во струваше 587 065 лв. Парите бяха осигурени по Програма-

та за развитие на селските райони на Европейския земеделс-

ки фонд, съобщиха от община Долни чифлик.     

Вижте повече 

Обучение за предоставяне на интегрирани услуги за деца 

във Варна 

От 23 до 25 февруари 2015 г. във Варна се проведе обучение 

за предоставяне на интегрирани услуги за деца. Експерти в 

сферата на образованието, здравеопазването и социалните 

дейности от Източна България се запознаха с ирландския опит 

и модели за работа с деца в риск и подкрепа на семейството. 

Акценти в срещата бяха услугата „приемна грижа”, подготовка-

та за напускането на грижи на младежи, навършили 16 г., мо-

дели за семейна подкрепа, превенция, ролята на личния съ-

ветник. Бяха дискутирани възможностите за прилагане в Бъл-

гария на предложените модели, ограниченията пред въвежда-

нето на интегрираните услуги и как те могат да се преодолеят.  

Вижте повече 

Четири нови социални услуги за деца в Мездра 

Обществото трябва да развие нулева толерантност към изос-

тавянето на деца и настаняването им в институции, съобщи в 

Мездра заместник-министърът на труда и социалната полити-

ка Лазар Лазаров. Той, заедно с министъра на регионалното 

развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателя 

на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и 

представители на други държавни и общински институции, 

откри четири нови социални услуги за деца в Мездра. „Нашата 

задача е да предадем човешки облик на деинституционализа-

цията на децата от домовете и да осигурим на тези деца сре-

да максимално близка до семейната“, подчерта заместник-

министър Лазаров. Той посочи, че община Мездра е пример за 

това как този модел работи тогава, когато има партньорство 

между държавата и местната власт и то работи в интерес на 

децата.                                                                      Вижте повече 

Община Трявна спечели награда за "Осигуряване на услу-

ги за нуждаещите се през зимата" 

Първите схеми по Оперативна програма „Развитие на човеш-

ките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 ще помогнат на общините 

да реализират своите социални политики, съобщи днес замес-

тник-министърът на труда и социалната политика Зорница 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Около 600 000 са работещите бедни у нас 

Около 600 000 души у нас попадат в категорията на т.нар. 

работещи бедни - ниско платени работници на пълно работно 

време, които получават около или по-малко от 400 лева ме-

сечно или са с брутна заплата под 67 на сто от средната за 

страната - доходи, които не позволяват те да имат достоен 

жизнен стандарт. Това стана ясно в петък по време на синди-

кална конференция по проблема, организирана от КТ 

"Подкрепа". Според официалните данни на Евростат през 

последните няколко години повече от 21 процента от бълга-

рите живеят под прага на бедността. "Работещите бедни в 

България са обективна реалност, чието преодоляване предс-

тавлява сериозно предизвикателство както за управляващи-

те, така и за социалните партньори", заяви Олег Чулев, ди-

ректор на Института за социални, икономически и синдикални 

изследвания към КТ "Подкрепа".                          Вижте повече 
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Русинова. Тя награди община Трявна в категория 

„Осигуряване на услуги за нуждаещите се през зимата“ по 

време на церемонията „Кмет на месеца“. „Местните власти 

са основен партньор на МТСП и ние сме отворени към пред-

ложенията на кметовете в съвместните ни усилия да подоб-

рим живота на хората в България“, увери заместник-

министър Русинова. Тя посочи, че в ОП РЧР 2014-2020 ре-

сурсът за социални дейности и включване в сравнение с пре-

дишния програмен период е увеличен със 70%.  

Вижте повече 

Обучение по социални умения за младежи от Търговище 

Тренинг за развитие на социални умения организира Мла-

дежкия информационно- консултантски център в Търговище. 

В обучението се включиха 18 младежи на възраст между 16 

и 26 години, а обучители бяха психотерапевтите д-р Иво Дух-

ленски и д-р Елена Маринова. В първата част на тренинг-

обучението младежите обсъдиха самоувереността от всички 

нейни положителни страни и на какво се дължат негативните 

възприятия, свързани с това качество на личността. Обсъж-

даха как да бъда уверени в себе си, но да не прекрачват гра-

ницата към безкритичната самоувереност, какви са ресурси-

те, които осъзнато притежават, могат ли да се опрат винаги 

на тях, как да вярват повече в себе си и да поставят граници 

срещу тези, които могат да ги наранят.               Вижте повече 

Представители на община Банско участваха в семинар 

за добри практики в социалните услуги 

„Звеното за социални услуги” към община Банско участва в 

семинар на тема „Обмен на добри практики и изграждане на 

мрежи на доставчици на социални услуги и неправителстве-

ни организации“ в хотел в Благоевград, където представи 

добри практики от личния си опит за работа в мрежа при пре-

доставянето на социални услуги и осъществяването на конт-

рол на качеството. Това съобщиха от пресцентъра на общи-

ната. Семинарът се осъществява по Проект „Развитие на 

системата за планиране и предоставяне на социални услуги 

на регионално равнище“. Проектът се изпълнява от Агенция 

за социално подпомагане като бенефициент в партньорство с 

Държавната агенция за закрила на детето.          Вижте повече 

Дискусия за развитието на социалните услуги в Добрич 

Работно заседание на звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) 

за изпълнение на Областната стратегия за развитие на соци-

алните услуги (2011-2015 г) се проведе в края на февруари в 

Добрич. Зам. областният управител Йордан Йорданов при-

помни, че е изискано от Общините да представят доклади за 

цялостното изпълнение на общинските планове за развитие 

на социалните услуги, обхващащи периода от 2011 г. до 2014 

г. включително. Представителите на общини накратко доклад-

ваха постигнатите резултати през 2014 г. и готовността за раз-

криване на нови социални услуги. Изразено бе и опасение от 

"свиване" на услугите, защото дофинансирането от страна на 

общините е много голямо. Споделени бяха срещани труднос-

ти при изпълнението на проекта "За социално включване".  

Вижте повече 

Мобилен екип ще посещава жертви на насилие 

Мобилен екип от юрист, психолог и социален консултант ще 

посещава жертви на насилие по общините в област Разград. 

Това ще се случи по най-новия проект на Центъра на НПО в 

Разград. Той е под надслов „За силата на закона и гласа на 

жертвите на домашно насилие”, финансиран е от Министерст-

во на правосъдието с бюджет 45 480 лв. и продължителност 

10 месеца – съобщиха от Центъра на НПО. В рамките на про-

екта се предвижда да бъде проведено обучение за повишава-

не ефективността на съдии, прокурори, съдебни служители, 

полицаи и журналисти. То има за цел да подобри уменията за 

ефективно приложение на Закона за защита срещу домашно-

то насилие и да засили работата по превенция на домашното 

насилие.                                                                    Вижте повече 

В Пловдив ще осигуряват социален асистент за тризнаци 

В приемния ми ден при мен дойдоха родители на тризнаци. Те 

посочиха една социална несправедливост, която Пловдив, 

като град който се развива и гони демографски прираст, ще 

коригира. Подготвят се промени в Наредбата за социално 
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СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 
подпомагане на пловдивските семейства, това каза на 26 

февруари 2015 г. кметът  на Пловдив Иван Тотев. Предложе-

нието предвижда родителите на тризнаци да имат право на 

еднократна финансова помощ от 5000 лева и социален асис-

тент при отглеждането им до 2 годишна възраст, уточни гра-

доначалникът. По думите му, помощта при отглеждането е 

много по-важна придобивка за многодетните семейства.  

Вижте повече 

Група за взаимопомощ за родители ще бъде сформирана 

във Велико Търново 

Група за взаимопомощ за родители ще бъде сформирана 

след месец юни във Велико Търново. За това съобщи Дание-

ла Тасева, главен експерт в Дирекция „Социални дейности и 

здравеопазване” в Община Велико Търново. В тази група ще 

членуват родителите от проведените вече Работилници за 

родители в старата столица. Групата ще се финансира със 

средства от Общинската програма за закрила на детето. Та-

сева отбеляза, че родителите от две проведени вече рабо-

тилници са сформирали групи в социалната мрежа. ''Те про-

дължават контактите си, обмяната на информация и след 

самото приключване на работилницата.              Вижте повече 

Във Варна изграждат тротоар, пригоден за хора със зри-

телни проблеми 

Ремонт на тротоарната настилка по ул. „Петко Стайнов“ около 

района на предприятието „Тих труд“ започна във Варна. Пе-

шеходната зона е пригодена за хора със зрителни уврежда-

ния, като е изградена със специално набраздена повърхност 

– т. нар. тактилни тротоарни плочи за незрящи. В средата на 

миналата седмица стартираха ремонти на тротоарни площи и 

в други части на града - ул. „Антим I“ и ул. "Драгоман". Предс-

тои да бъдат рехабилитирани и тротоарите по ул.„Шипка“; ул. 

„Димитър Солунски" пред ОУ „Панайот Волов“, където ще 

бъдат изградени и две повдигнати пешеходни пътеки пред 

двата входа на училището.                                    Вижте повече 

БФБЛ награди компании със социално насочени проек-

ти 

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) награди ком-

пании със социално насочени проекти през 2014 г. Жури от 

предприемачи и хора от правителствения и неправителстве-

ния сектор определиха най-добрите измежду 77 проекта на 

общо 55 компании. Годишните награди за отговорен бизнес 

се организират за 12-и пореден път и целят да стимулират 

големите компании към социални дейности. Те са разделени 

в шест категории, като във всяка от тях са отличени по три 

компании. Пощенска банка получи първа награда в категори-

ята "Инвеститор в обществото" с инициативата си "Най-

добър старт за всяко дете". Проектът се осъществява съв-

местно с УНИЦЕФ и цели развитие на мрежа от центрове за 

майчино и детско здраве, които да помагат на семейства в 

грижата за малките им деца.                               Вижте повече 

КУЛТУРА 

ЕК стартира конкурс „ЕС - любов без граници" 

25-тата годишнина на европейските програми за трансгранич-

но сътрудничество ще бъде отбелязана с конкурс. Двудневна 

романтична почивка за двама в района Мозел край Люксем-

бург е голямата награда в конкурса, който ще премине под 

наслов „ЕС - любов без граници". Инициативата стартира в 

навечерието на деня на влюбените - 14 февруари. Целта на 

кампанията е да намери най-вълнуващата любовна история, 

която е преодоляла всички трудности от географско, култур-

но, политическо, административно и др. естество. 

 Вижте повече 
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http://nasoki.bg/bg/korporativna-socialna-otgovornost/11-korporativna-socialna-otgovornost/1711-2015-03-01-07-28-31
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1708-2015-02-27-15-28-46
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

12 - 13 март  - Ямбол, Форум "Заедно можем повече" 

Домакин на срещата ще бъде Комплекс за социални услуги 

за деца и възрастни - Ямбол, представител на НАСО за 

Ямбол, който продължава за пета поредна година инициа-

тивата за организиране на работни срещи от цикъла 

„Заедно можем повече”. 

17 - 18 март  - София, Обучение "Разработка и управление 

на социални проекти по оперативни програми - ОП „РЧР“ 

за периода 2014 – 2020 и програми, управлявани от Евро-

пейската комисия" 

Семинарът е предназначен за представители на общини, 

доставчици на социални услуги, НПО, представители на 

стопански субекти и др. заинтересовани лица. Програмата 

на семинара е изготвена, съобразно интересите и нуждите 

на работещите в социалния сектор като вярваме, че реа-

лизацията му ще има значим надграждащ ефект в работа-

та на сектора като цяло.  

19 март - София, Национална приемна на НАСО и АСП 

Записвания за участие и въпроси се приемат до 4 март. 

Поради ограничения капацитет на залата, регистрациите 

ще бъдат правени по реда на тяхното подаване. За учас-

тие в консултацията е необходимо да подготвите в пис-

мен вид въпросите или казусите, които желаете да бъдат 

разгледани. 

Премиера на детска театрална трупа "Слънчова планета" в 

Бургас 

На 28 февруари 2015г. в сградата на Детски Център "Миа Мон-

тесори" (ул. "Славянска" 4) в гр. Бургас при изключително го-

лям интерес се състоя първата премиера на детска театрална 

трупа "Слънчова планета". Малките актьори бяха много раз-

вълнувани от първата си срещи с публиката. На премиерата 

дойдоха да подкрепят талантите - родители, приятели, близки, 

баби, дядовци. След представлението естествено имаше по-

черпка за малчуганите. Следващото представление на бъде-

щите актьори ще се състои в МБАЛ Бургас на 08.03.2015г. 

пред децата на детските отделения, в Дом "Ронкали" и други 

домове за деца с увреждания в града.                   Вижте повече 

ПРЕДСТОЯЩО 

5 март - Разград, Информационна среща в Центъра за нас-

таняване от семеен тип  

10 март - Ямбол, Информационна среща „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

12 март - Брегово, Информационна среща за подхода ВОМР 

(Водено от общоността местно развитие) и Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. 

12 - 13 март – Плевен, Национална среща на общинските 

предприятия и търговски дружества, НСОРБ 

16 март - Видин, Информационна среща „Оперативни прог-

рами – възможности до 2020 г.“ 

24 – 28 април - Пътуващ семинар „Реставрация, консерва-

ция и експониране на културно-историческото наследство 

като основа за обогатяване и разнообразяване на обредните 

дейности в общината и за развитие на туризма, като част от 

общинската икономика – опитът на Гърция“, НСОРБ 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 

Тази седмица сърдечните ни поздрави  

и пожелания са за: 

Веселина Ботева, Директор “Социални дейности, здравео-

пазване и спорт”, Община Пловдив, която на 4 март отбе-

лязва своя рожден ден.  

http://naso.bg/component/icagenda/245-12-13-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/251-17-18-03-2015-2014-2020?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/246-19-03-2015?Itemid=383
http://nasoki.bg/bg/kultura/14-kultura/1709-2015-03-01-06-15-35
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/05
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/10
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/12
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/376-12-13-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/376-12-13-2015
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/16
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2015/03/16
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/380-24-28-2015
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (целогодишно кандидатстване) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо кан-

дидатстване) 

АХУ: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дей-

ност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и сте-

пен на увреждане (4 март 2015 г.) 

КД1 – Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“, Прог-

рама Еразъм+ (4 март 2015 г.) 

Еразъм+, сектор „Професионално образование и обучение“ (4 

март 2015 г.) 

Еразъм+, сектор „Образование за възрастни" (4 март 2015 г.) 

АХУ: Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна 

работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и 

оборудване на работните им места (6 март 2015 г.) 

Проектни предложения по Програма Европа 2015 (6 март 2015 

г.) 

Конкурс по Програма „Младежка банка“ (10 март 2015 г.) 

АХУ: Осигуряване на достъпна архитектурна среда на култур-

ни, исторически и спортни обекти (13 март 2015 г.) 

Община Варна, Фонд "Култура" (16 март 2015 г.) 

Община Варна, Образователни проекти за работа с деца в 

неравностойно положение (16 март 2015 г.) 

КД3 – Инициативи за иновативна политика, Програма Еразъм+ 

(20 март 2015 г.) 

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 

2015 (15 юни 2015 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

20 - 21 март - Банско, Обучение „Сексуално образование 

и деца с увреждания“ 

Обучението е предназначено за експерти от социални ус-

луги за деца с увреждания. Програмата на семинара е из-

готвена съобразно интересите и нуждите на работещите 

в социалните услуги като вярваме, че реализацията му 

подпомогне и подобри работата на специалистите. 

24 март  - Велико Търново, Семинар „Социалното предп-

риемачество – възможности за промяна на нагласите, 

законодателството и реалностите" 

30 март - Разград, Форум на социалните услуги 

31 март - Русе, Форум на социалните услуги 

29 - 30 април - Пловдив, Десети национален форум на дос-

тавчиците на социални услуги. Местни социални услуги 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1BECvwe
http://bit.ly/1BECvwe
http://bit.ly/1BECvwe
http://bit.ly/1EW09Yn
http://bit.ly/1EW09Yn
http://bit.ly/17E5Peb
http://bit.ly/1GemC3H
http://bit.ly/1674o6Y
http://bit.ly/1674o6Y
http://bit.ly/1674o6Y
http://bit.ly/1DpthZf
http://bit.ly/1Aux9ps
http://bit.ly/1Kg1ZEC
http://bit.ly/1Kg1ZEC
http://bit.ly/1AYSHxU
http://bit.ly/1M11H7p
http://bit.ly/1M11H7p
http://bit.ly/1vkIqcY
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1B0ehAB
http://bit.ly/1A04DhV
http://naso.bg/component/icagenda/247-20-21-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/247-20-21-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/248-24-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/248-24-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/248-24-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/249-30-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/250-31-03-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383
http://naso.bg/component/icagenda/232-28-29-04-2015?Itemid=383

