
10 брой (година 9) 10.03.2020 год.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната и решенията на Министерски съвет се отлагат следните

събития от календара на НАСО:

1. Национална среща „Актуални въпроси в реализацията и развитието на социалните услуги и заетостта –

2020“, която беше предвидено да се проведе в гр. Кърджали на 19 и 20 март 2020 г.

Срещата ще се проведе при същите условия, със същата програма и същите гости на допълнително уточнени дати,

когато обстановката позволява това. Новите дати ще бъдат съгласувани с МТСП с цел осигуряване участието на

министър Деница Сачева и останалите гости. Направените вече регистрации ще важат за следващите дати, за които ще

бъде отворена и допълнителна регистрация.

2. Регионална среща на социално отговорни работодатели и социални услуги, която беше предвидено да се проведе в гр.

Плевен на 11 март 2020 г.

3. Кръгла маса „Сътрудничество между социални и образователни услуги“, която беше предвидено да се проведе в гр.

Габрово на 23 март 2020 г.

4. Регионална среща на социално отговорни работодатели и социални услуги, която беше предвидено да се проведе в гр.

Русе на 24 март 2020 г.

5. Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на

социалните дейности“, който беше предвидено да се проведе в гр. Русе на 1 април 2020 г.

 

Дискусиите за Закона за социалните услуги във Варна и Русе се отменя

заради епидемичната обстановка

Планираните публични дискусии за обсъждане на Закона за социалните услуги във Варна на 17 март и в Русе на 31 март се отменят във връзка с

епидемичната обстановката в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19. Министерството на труда и социалната

политика ще информира своевременно при необходимост от промяна на датите за провеждане на дискусии по същата тема в градовете Враца и

Смолян.

МТСП отправи препоръка за преустановяване на посещенията

в домове и социални услуги за възрастни

С писма до кметовете на общините Министерството на труда и социалната политика препоръча да бъдат преустановени посещенията и свижданията

във всички социални услуги от резидентен тип и специализираните институции поради риск от разпространение на вируса COVID-19, като за общините

Габрово и Плевен предписанията за превенция са задължителни...

Национална информационна кампания по повод

Световния ден на социалната работа

За трета поредна година НАСО стартира национална информационна кампания по повод Световния

ден на социалната работа – 17 март 2020 г., като призова в нея да се включат социални услуги,

доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера. Инициативите следва да са

планирани в месец март и да имат за цел да представят пред обществото същността, мисията и

основните характеристики на социалната работа, хората, ангажирани с нея и ролята на човешките

взаимоотношения в сферата.

Каним всички да се присъединят към кампанията, като за целта очакваме да ни изпратите информация

за Вашите събития и инициативи в срок до 17 март 2020 г. на ел. поща info@naso.bg...

Предлагаме на 17 март по работни места да се организира знаково отбелязване по подходящ начин (лентички, информационни

материали и др.) на Световния ден на социалната работа, като се изрази и силна подкрепа за влизане в сила на новия Закон за

социалните услуги (писмено изразената подкрепа да бъде изпратена до Министерството на труда и социалната политика и

Народното събрание), с което очакваме подобряване на условията за работа и по-успешно развитие на социалните услуги в

България.

Обучение „Социална и психологична работа с деца и лица с агресивно поведение,

както и с жертви на насилие“

30-31 март 2020 г. в град Търговище
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Обучението е подходящо за ръководители, социални работници, трудотерапевти, педагози, психолози, детегледачи, медицински сестри и други

специалисти, които работят с деца и лица, потребители на социални услуги. Записването за участие се извършва с подаване на регистрационен

формуляр по образец на ел. адрес expert@naso.bg и заплащане на дължимата такса в срок до 20 март 2020 г.

Национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни

помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена

работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване,

които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България...

Р егистрация за участие в избора на първия у нас

Съвет за развитие на гражданското общество

До 12 март неправителствените организации могат да се регистрират за участие в избора на първия у нас Съвет за развитие на

гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет и ще се състои от 14 представители на

неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател – вицепремиерът Томислав Дончев.

Процедурата за избор ще се извърши чрез уеб-базирана електронна платформа...

Стартира конкурсът за креативни политически практики и иновации

За поредна година стартира конкурсът за креативни политически практики и иновации – „Иновации в политиката“.

Наградите предоставят платформа за политически иновации и проекти от цяла Европа, които да служат за

вдъхновение, както на политиците, така и на гражданите. Един от финалистите от България в миналогодишното

издание на наградите е Община Рила, които предоставят безплатни екскурзоводи, асистент-екскурзоводи на хора с

увреждания...

В Белене се проведе регионална среща,

посветена на приемната грижа

За трета поредна година Центърът за обществена подкрепа в Белене инициира форум, посветен на

приемната грижа, подкрепен от НАСО, чийто член е от 2015 г. Събитието, проведено в хотел-ресторант

„Престиж”, беше под наслов „Приемната грижа – шанс за детство в семейна среда“ и даде възможност за

обсъждане на актуални въпроси, свързани с отглеждането на приемни деца.

Срещата откри и модерира ръководителят на Центъра г-жа Ваня Карлева. Във форума участваха 22

приемни родители от няколко общини. С приветствия към участниците се обърнаха кметът на Община

Белене г-н Милен Дулев, директорът на РДСП – Плевен г-жа Светлана Георгиева, както и представителят на НАСО за областта г-жа Албена Димитрова

– директор на ЦОП – Плевен...

Обучение за превенцията на рисковото поведение и

трафика на хора се проведе в Благоевград

В Благоевград се проведе специализирано обучение, на което присъстваха педагогически специалисти,

социални работници от отдел „Закрила на детето“ и социалните услуги към Община Благоевград,

инспектори „Детска педагогическа стая“, секретарят на МКБППМН. Лектор по темата „Превенция на

рисковото поведение и трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на децата” беше д-р

Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология. Основната цел бе да се насочи вниманието към особеностите на

тийнейджъри предвид съвременния контекст, при който интернет и огромните възможности на мрежата крият редица предизвикателства...

Теодор Тодоров разработи инвалидна количка

за изкачване на стълби

Ученикът Теодор Тодоров е развил своя технологична идея и е създал количка за изкачвате на стълби.

Разработката на ученика бе отличена с награда на Българската асоциация за информационни

технологии (БАИТ). Теодор учи в Технологичното училище „Електронни системи“ (ТУЕС) в София, а

проектът му носи младежката награда на БDRJ=.

„Един такъв продукт е между 9 и 14 хиляди евро, което за един такъв човек просто е немислимо. Моят продукт в момента е на стойност от

1500 лева, което е около 800 долара. Това е драстична разлика“, коментира Тодоров...

Специализираното предаване за хора с увреден слух на БНТ

с нов ко-водещ и субтитри

Вече 38 години неразделна част от програмата на БНТ е специализираното предаване за хора с увреден

слух. То е първото предаване в българския ефир, посветено изцяло на хората със слухов дефицит. Негов

създател е Христо Семерджиев. Предаването винаги е било съпътствано от жестов език, но сред глухите

хора има такива, които не го владеят, поради което от тази година са осигурени субтитри за зрителите. От

тази година към екипа на предаването се присъединява и нов ко-водещ, който е с увреден слух...
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Във Варна откриха ЦСРИ за деца с разстройства

от аутистичния спектър

Състоя се официалното откриване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Живот под дъгата“

за деца с разстройства от аутистичния спектър, който отвори врати на 1 юни 2019 г. Центърът е първият във

Варна и четвърти в България (има два в София и един в Плевен). Той е изграден и оборудван благодарение на

дарения и е първият, създаден от неправителствена организация – асоциация „Да съхраним жената“

администрира и управлява социалната услуга по договор с Община Варна, която издържа Центъра...

Около 10 специалисти в ЦСРИ „Живот под дъгата“, в т. ч. логопеди, психолози, социални работници и

кинезитерапевт, оказват подкрепа и полагат грижи за деца между 5 и 18-годишна възраст и консултират родителите. Капацитетът на Центъра е 20

места, но броят на потребителите към момента е 24 деца...

Започна изграждането на нов комплекс за социални услуги

в община Велико Търново

По проект за подобряване на социалната инфраструктура ще бъдат създадени Център за грижа за лица с

умствена изостаналост (4 броя с капацитет от 15 места всеки) във великотърновското село Церова кория,

както и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (1 брой с капацитет от 15

места) във Велико Търново. Инвестиционното предложение включва строителство на нови сгради в селото и

основна реконструкция на съществуващ обект в кв. „Колю Фичето“ във Велико Търново, както и цялостно

обзавеждане и оборудване на центровете. Проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и е

на стойност 2,7 милиона лева. 100 процента от средствата са безвъзмездна финансова помощ...

За поредна годна Столична община провежда

социалната инициатива „Приятел на месеца“

Под патронажа на заместник-кмета на Столична община Албена Атанасова за поредна година се провежда инициативата

„Приятел на месеца“. Приятелят на месеца ще бъде в ролята на посланик на добротата и ще гостува и участва в

мероприятията и празниците, организирани от заведенията за социални услуги за деца, младежи и възрастни хора на

територията на Столична община през съответния месец. Ще имат възможност да поговорят за актуалните теми от

тяхното ежедневие, да се срещнат отблизо с проблемите им и съответно да доставят приятни и незабравими емоции в компанията им...

Проведе се заключителна пресконференция по проект за

подобряване на социалната инфраструктура в община Кюстендил

На 5 март се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в

Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020...

В изпълнение на проекта е изградено Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места,

създадено е Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. с капацитет 6 места и е извършен ремонт на помещения за разширяване на дейността

на съществуващ Дневен център за деца с увреждания чрез включване на дейности за ЦСРИ...

База за хипотерапия в КСУ „Св. Георги“ за хора с увреждания

С две кончета на базата за хипотерапия в КСУ „Св. Георги“ в Пловдив започва обучение за хора с

увреждания. Началото бе поставено на тържество, посветено на Тодоровден, от заместник-кмета по

социални дейности Анести Тимчев, директора на комплекса Апостол Делев и директора на американската

фондация, с чието дарение мястото е оборудвано и са обучени хипотерапевти. Деца и възрастни с различни

диагнози, сред които ДЦП, умствена изостаналост и синдром на Даун, ще посещават базата безплатно...

Ученици от Франция са на стаж в социални услуги в Ловеч

24 ученици от гимназия в град Льо Ман във Франция са на триседмичен стаж в социални услуги в Ловеч.

Младежите са на възраст от 16 до 21 години, а обменът се осъществява по европейски проект. Това е

поредният стаж, който осъществява асоциация „Доверие“ в Ловеч. На 4 март на среща с кмета на Община

Ловеч Корнелия Маринова и зам.-кмета Венцислав Христов младите стажанти споделиха своите

впечатления...

 

Проект на Заповед за изменение на Методика за разпределение на средствата по фонд

"Социална закрила" /до 12.03.2020 г./

Разработеният проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е в изпълнение на предложенията на работна група, създадена

със заповед № РД01-582/ 11.09.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за прецизиране функциите и дейността на Фонд

"Социална закрила". Във връзка с необходимостта от прецизиране на някои спорни моменти от същата се налага извършване на промени, с цел

доизясняване и изчистване на заложените текстове в Методиката. Премахва се тридесет дневния срок за обявяване на обявленията по чл. 4,

поради възможността от създаване на пречки за обстойно преценяване, изследване и планиране на насочеността на ФСЗ къ, целевите групи.

Премахват се излишни букви и думи. Създава се нов член 9а, съгласно, който при настъпване на определени предпоставки, и при наличие на

възможност, управителния съвет може да реагира и да създаде механизъм за подпомагане. Конкретизират се действията по вземане на

решение за финансиране от страна на управителния съвет. Премахва се обяснението на "Доставчици на социални услуги", което е обвързано

със "Закон за социалните услуги", тъй като същия не е влязъл в сила. Обяснява се какво означава проект да е от различен вид, по процедура за

финансиране на ФСЗ...

https://nasoki.bg/vav-varna-otkriha-tssri-za-detsa-s-razstrojstva-ot-autistichniya-spektar/
https://nasoki.bg/zapochna-izgrazhdaneto-na-nov-kompleks-za-sotsialni-uslugi-v-obshtina-veliko-tarnovo/
https://nasoki.bg/za-poredna-godna-stolichna-obshtina-provezhda-sotsialnata-initsiativa-priyatel-na-mesetsa/
https://nasoki.bg/provede-se-zaklyuchitelna-preskonferentsiya-po-proekt-za-podobryavane-na-sotsialnata-infrastruktura-v-obshtina-kyustendil/
https://nasoki.bg/baza-za-hipoterapiya-v-ksu-sv-georgi-za-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/uchenitsi-ot-frantsiya-sa-na-stazh-v-sotsialni-uslugi-v-lovech/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4948


ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/. В конкурса

могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация,

регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани

икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на

заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектите се изготвят по Методика за финансиране

на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания...

Операция „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални

затруднения“ на ОП РЧР

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Изискването към кандидатите е да са вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията на

социалната и солидарна икономика. Проектите могат да се подават в партньорство с други социални предприятия,

неправителствени организации или доставчици на социални услуги. Общините не са допустими кандидати или

партньори по операцията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 април 2020 г...

Фонд „Социална закрила“ финансира проекти за модернизиране на

социални услуги и в подкрепа на социални предприятия

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира набирането на проектни

предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални

предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-

монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички

проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в т. ч.

и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г...

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри

практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра...

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г...

Национална програма за достъпна жилищна среда и

лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика ще отпуска до 8 000 лева за финансиране на проекти за

преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания. Финансирането е по линия на Националната

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата

компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май...

По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за

хора с увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на

рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кандидатстват...

Процедура „Транснационални партньорства“ на ОП РЧР

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални

партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство

с поне един партньор от друга страна – членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв. Целта на операцията е

да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между ...

Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и

борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на

административен капацитет в тези области...

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа...

 

https://nasoki.bg/obyaven-e-konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-sazdavane-na-tsentrove-za-zashtitena-zaetost/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-stimulirane-na-zaetostta-na-hora-s-trajni-uvrezhdaniya-v-spetsializirana-rabotna-sreda/
https://nasoki.bg/sotsialni-predpriyatiya-mogat-da-kandidatstvat-po-operatsiya-na-oprchr/
https://nasoki.bg/fond-sotsialna-zakrila-nabira-proektni-predlozheniya-za-modernizirane-na-sotsialni-uslugi-i-v-podkrepa-na-sotsialni-predpriyatiya/
https://nasoki.bg/zapochna-nabiraneto-na-proektni-predlozheniya-po-natsionalnata-programa-za-dostapna-zhilishtna-sreda-i-lichna-mobilnost/
https://nasoki.bg/otvorena-za-kandidatstvane-s-proekti-e-protsedurata-transnatsionalni-partnorstva-na-op-rchr/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-inkubatori-podkrepyashti-biznesa-organizatsii-za-priobshtavashto-i-sotsialno-predpriemachestvo/


Покана за представяне на проектни предложения – Инкубатори (подкрепящи бизнеса

организации) за приобщаващо и социално предприемачество

Настоящата покана за кандидатстване с проектни предложения има за цел да мобилизира съществуващите мрежи

на основни бизнес инкубатори да разширят обхвата си по отношение на приобщаващото и социално

предприемачество. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални иновации „EaSI“ 2014-2020.

Проектните предложения трябва да са фокусирани върху дейности, насърчаващи концепциите за „приобщаващото

и социалното предприемачество“.

Сред допустимите за финансиране дейности са: събиране, създаване и разпространение на релевантни

информационни материали; учебни посещения и обмен на добри практики; - обучителни дейности, уебинари,

семинари, конференции и др .; разработване на услуги за подпомагане на бизнеса за приобщаващи и социални

предприемачи, включително инструментариуми, шаблони, наръчници и други помощни материали; дейности, насочени към създаване и подобряване

на връзките със заинтересованите страни в приобщаващото и социалното предприемачество; дейности за информиране и разпространение сред

членовете на мрежата и сред широката аудитория...

Краен срок: 30 април 2020 г.

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)

Конкурсът за проектни предложения по схемата за малки инициативи се организира в рамките на Фонд Активни

граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

2014 – 2021 г. Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. са допринасяне за намаляването на

икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство...

Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало гражданско

общество, активни граждани и овластени уязвими групи“...

Втора сесия за подаване на проекти: до 16 март 2020 г.

Покана за представяне на предложения за 2020 г. –

Европейски корпус за солидарност

Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

доброволчески проекти; доброволчески партньорства; доброволчески екипи във високоприоритетни области; стажове и

работни места; проекти за солидарност; знак за качество...

Срокове за подаване на заявленията: 30 април 2020 г.; 1 октомври 2020 г.

Покана за представяне на проектни предложения за стимулиране

развитието на финансовите пазари за социалните предприятия

До края на март могат да се подават прокетни предложения VP/2019/015 Действия за стимулиране развитието на

финансовите пазари за социалните предприятия. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални

иновации „EaSI“ 2014-2020. Поканата за представяне на проектни предложения е с цел да се допринесе за развитието

на пазара на социални финанси чрез проектиране и лансиране на финансови инструменти за социални предприятия и...

Краен срок: 31 март 2020 г.

 

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“, Плевен,

2020 г.

Среща със заинтересовани страни за изготвяне на национален план за РДИ, Пловдив, 20 март

2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“, Русе,

2020 г.

Кръгла маса „Сътрудничество между социални, образователни и здравни услуги“, Габрово,

2020 г.

Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални

практики в областта на социалните дейности“, Русе, 2020 г.

Международна практическа конференция „Ефективни подходи за подкрепа на ранно детско

развитие и междусекторно сътрудничество“, 30-31 март 2020 г.

Международен поетичен конкурс за хора с увреждания „Огърлица от разЛОМени слова”, 1

май 2020 г.

Национален форум с международно участие „Заетост за хора с увреждания“, к. к. Златни

пясъци, Варна, 16 и 17 юни 2020 г.

https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-inkubatori-podkrepyashti-biznesa-organizatsii-za-priobshtavashto-i-sotsialno-predpriemachestvo/
https://nasoki.bg/konkurs-po-shema-za-malki-initsiativi/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-predlozheniya-za-2020-g-evropejski-korpus-za-solidarnost/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-za-stimulirane-razvitieto-na-finansovite-pazari-za-sotsialnite-predpriyatiya/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-kandidatstvane-i-iztochnitsi-na-finansirane-2/
https://nasoki.bg/aktualni-protseduri-po-op-rchr/
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3363-reg-forum-int-uch-dobri-obrazovatelni-praktiki-ruse-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3348-iprc-rdr-karin-dom-03-2020
https://nasoki.bg/startira-mezhdunaroden-poetichen-konkurs-za-hora-s-uvrezhdaniya-ogarlitsa-ot-razlomeni-slova/


НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722, info@naso.bg

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg

Редакционен екип: Георги Георгиев; Исидора Димова; Лина Николова

©2020 НАСО. Всички права запазени.

https://naso.bg/

