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ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНСТ 

за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. 

 

Извършени нестопански дейности:     
През третото тримесечие на 2022 година НАСО продължи полезно и активно да работи по приоритетите и 
основните си цели, а именно подкрепата и развитието на дейностите и политиките в областта на 
социалните услуги, работата на доставчиците на социални услуги, в т.ч общини, НПО, подкрепа на 
работодатели, специалисти, хора с увреждания и други. Повечето дейности са по темите за развитие на 
заетостта за хората с увреждания, социалните услуги, социалната икономика и предприемачество, 
корпоративна социална отговороност и други.  

НАСО работи активно в този период, въпреки летният почивен месец август за повечето хора  в страната, и 
реализира поредица от срещи с ръководители на социални услуги, представители на местната власт, 
партньори от НПО сектора, потребители на социални услуги и много други. По повод своята 25-та 
годишнина НАСО учреди и в периода продължи да връчва Националните си юбилейни награди за Активни 
социални политики за развитие и цялостен принос за по-добър живот в България в няколко категории.  

Алиансът работи и по обичайните основни акценти, в т.ч. международна дейност и пренос на опит от 
Европа, чрез участия в събития и преводи, активни национални партньорства за развитие на социалните 
услуги в условията на Закона за социалните услуги и Правилника за прилагането му, След приключване 
работа си в междуинституционалната работна група и влизане в сила на Наредбата за качество на 
социалните услуги, експертите на НАСО подкрепят ръководителите и екипите на социални услуги с насоки 
по въвеждане разпоредбите на поднормативния акт в реална среда .   

В отчетния период НАСО проведе много срещи с работодатели, с представители на корпоративния сектор 
и социално ангажирани в своята ежедневна работа, с дългосрочен фокус в подкрепа на хората и 
търсенето на възможости да осигуряване на заетост за тях. Разширява мрежата си на социално отговорни 
работадатели като ги обединява около каузата за принос в социалното развитие на България.  

През отчетния период НАСО получи признание от Министерство на труда и социалната политика. 
Наградата беше връчена на 1-ви юли от министър Георги Гьоков.  От името на организацията почетния 
знак получи Георги Георгиев, председател на Алианса. 

В периода бе приет Плана за изпълнение за периода 2022 – 2023 г. на Стратегията за Корпоративна 
социална отговорност 2019-2023 г., в който НАСО е включен с  реализиране на два национални форума на 
социално отговорните работодатели през 2022 и 2023г. 
 

I. Подкрепа на социални услуги, социално отговорната заетост и неикономически информационни 
дейности 

През третото тримесечие на 2022 година, експертният съвет и екипът на Алианса активно работиха по 
темите за развитие на социалните услуги, заетост за хората с увреждания, корпоративната социална 
отговорност и информационни дейности. Национални и международни дейности са част от изпълнените 
задачи за реализиране на национални и местни социални политики и други. Дейността на Алианса 
включва: развитие на социалните услуги в цялата страна, помощ и координация на място, дейности на 
представителствата в областните градове, разработване на помощни методически и информационни 
материали, развитие на капацитета на екипите и доставчиците на социални услуги, повишаване на 
качеството на подкрепа за хората с увреждания, развитие и подпомагане на социалното 
предприемачество и социална икономика и др. 

НАСО формира и реализира множество възможности за социална отговорност и заетост, чрез мотивиране, 
стимулиране, обучение и подкрепа на хора с увреждания, работодатели, организации и други за 
осигуряване на условия за заетост и личностно развитие на хора с увреждания при обичайни интегрирани 
условия. И през този отчетен период НАСО включи в своята програма дейности за разработване, 
осигуряване, преводи и разпространяване на информация и опит за формиране на нагласи, политики и 



възможности за доставчици на социални услуги, работодатели, общини, хора с увреждания и други 
социално ангажирани субекти. Поддържа национален информационен сайт, седмичен информационен 
електронен бюлетин, профили в социалните мрежи и други.  

В подкрепа на изброеното са всички конкретни реализирани събития и дейности, както следва:  

Становище на НАСО  

Във връзка с подготовката и приемането на Държавния бюджет за 2023г. от името на своите членове и 
партньори, в т.ч. доставчици и екипи на социални услуги, НАСО изрази пълна подкрепа и се присъедини 
към предложенията на Националното сдружение на общините в Р България по  разчетите и 
стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г. във функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Подкрепата към предложенията е част от 
дългогодишното и ползотворно партньорство с НСОПБ, общините, доставчиците и екипите на Социалните 
услуги и държавните институции. 

Среща със социални предприятия 

В офиса на НАСО се проведе среща с представители на социални предприятия, през м. септември. 
Вярвайки, че социалното предприемачество е една от най-успешните форми за решаване на социалните 
предизвикателства,  през последните години НАСО реализира поредица от дейности за развитие на 
Социалните предприятия – работа с МТСП, провеждане на Форум през 2021г., на който участниците 
приеха предложения, относно предизвикателствата и решенията в развитието на социалната икономика, 
работодателите и заетостта. Като продължение на цялостната работа до сега беше и реализираната 
настояща среща, на която се обсъдиха проблемите, които срещат предприемачите в ежедневните си 
дейности. Определиха се и бъдещи общи действия, чрез НАСО и конкретни предложения към отговорните 
държавни институции в подкрепа на социалното предприемачество и социална икономика. 
 

Среща в община Варна 

На 21 септември в община Варна се проведе среща за обсъждане на идеи и инициативи за бъдещо 
партньорство между община Варна, НАСО и EASPD. На срещата присъстваха г-н Коста Базитов, зам.-кмет 
на общината, г-жа Таня Василева, директор дирекция „Социални дейности“ ,г-жа Мая Донева, генерален 
секретар на EASPD, г-н Георги Георгиев, председател на НАСО и др. 

Основна тема за бъдещо партньорство беше реализирането на съвместни дейности за подкрепа и 
развитие на социалното предприемачество в региона и страната. 

В конструктивен дух бяха уточнени последващи действия и срещи. 

Среща на Дигиталния клуб на ръководителите на социални услуги 

Национален алианс за социална отговорност инициира и проведе нова среща на Дигиталния клуб на 
ръководителите на социални услуги. Фокусът на срещата беше обсъждане на теми свързани с Центровете 
за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Срещата се проведе на 22.07.2022г. през 
онлайн платформата Zoom. Модератор беше г-жа Сюзан Алиосманова, експерт на НАСО.Дигиталният клуб 
на мениджърите на социални услуги се провежда за пореден път и цели да събере на едно място в 
приятелска среда ръководители и екипи, работещи в социалната сфера, които са готови да обменят 
помежду си опит и идеи, да си оказват професионална подкрепа, както и да обсъждат теми, свързани с 
предизвикателствата в управлението и предоставянето на социални услуги. Поради големия интерес към 
участие в срещата и невъзможността на много от желаещите да се включат поради други ангажименти, 
екипът на НАСО планира да повтори среща с фокус „Центровете за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания“. 

Среща с изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания 

В Агенция за хора с увреждания през м.юли се проведе среща на ръководството на Агенцията, министъра 
на труда и социалната политика и представители на национално представителните организации на и за 
хората с увреждания, в която НАСО участва. Целта на срещата бе представяне на новият изпълнителен 
директор на АХУ доц. д-р Георги Йорданов. Дискутираха се актуални теми, относно трансформирането на 
Агенция, предстоящите възможност по Плана за възстановяване, бюджета за 2023г., методики за работа и 
др. 



Среща със зам.-кмета на Столична община г-жа Албена Атанасова  

На 1 юли се проведе среща между председателя на Национален алианс за социална отговорност г-н 
Георги Георгиев и г-жа Албена Атанасова,  заместник-кмет в Столична община, Направление „Социални 
дейности и интеграция на хора с увреждания“. 

На срещата се обсъдиха въпроси по теми свързани с подкрепата на хора с увреждания за по-добър живот. 
Г-н Георгиев благодари  за доброто партньорство между Столична община и НАСО и изрази увереност, че 
то ще продължи и за в бъдеще. 

По повод честването на 25-та годишнина от началото на своята работа, НАСО удостои с индивидуална 
юбилейна награда г-жа Албена Атанасова, наградата е за цялостен принос в реализирането на политики 
за социално развитие и по-добър живот в България. 

Среща с НСОРБ 

Проведе се среща между председателя на Национален алианс за социална отговорност г-н Георги 
Георгиев с Изпълнителния директор на Национално сдружение на общините в Република България 
Силвия Георгиева. На срещата бяха обсъдени въпроси по теми в продължение на Националните форуми 
на НАСО във Варна през месец юни. За пореден път би засвидетелствано взаимно удовлетворение и 
потребност от бъдещо развитие на партньорството между двете организации. 

Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините 

Представител на НАСО се включи с участие в Национална среща на експертите по социални дейности и 
здравеопазване от общините, която НСОРБ организира на 26 и 27 юли с любезното домакинство на 
община Пловдив. 

На срещата се обсъдиха въпроси по прилагането на нормативната уредба в областта на социалните услуги 
от общините. Представи се резюме на европейските проекти през програмен период 2021-2027 г., 
Домакините бяха организирали посещение на ОП „Социално предприятие за ХУ“. 

От членовете на НАСО 

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания 

Почетен член на НАСО от 2017г., откри нова Сензорна зала към новооткритата социална услуга в началото 
на 2022, а именно Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени 
увреждания. 

Откриването се състоя през септември в Община Пловдив, като залата беше открита от ръководството на 
Сдружението КБН7 заедно с ресорния зам.-кмет на Община Пловдив г-н Георги Титюков, г-жа Веселина 
Ботева, Директор на Дирекция „Социална политика“. 

Сензорната зала е поредната придобивка, която цели допълнително усъвършенстване на средата за 
работа с потребителите.  

Сензорната зала дава великолепен шанс за корекция и развитие качествата на различните възприятия: 
зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или възможността за комплексно 
въздействие върху всички сетива. Всичко това под ръководството на високо квалифицирани специалисти. 

С присъствието си, подкрепа засвидетелстваха: екипът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив в 
лицето на д-р Надя Танева; експерти от Дирекциите „Социално подпомагане“ – Родопи и Марица; колеги 
от комплексите за социални услуги, работещи с деца от аутистичният спектър, деца и лица в кризисна 
ситуация и др. 

--- 

През летните месеци децата на ЦОП Гулянци се потопиха в лекцията за живота – учене чрез преживяване, 
надграждане на академично знание, взаимодействие и позитивно отношение, социална среда и 
пълноценно време. 

Формираха положителна атмосфера чрез взаимодействие, партньорство и ново приятелство. Обобщиха  
правила за поведение чрез емоционално възприятие. Стимулираха мислене чрез събуждане на 



въображението. Развиваха сръчност, концентрация и изобретателност. 

В рамките на второто тримесечие от годината НАСО участва в заседания на национални съвети, експертни 
работни групи, срещи и др. на национално ниво, сред които: 

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания 

В периода от 01.07.2021г. до 05.07.2021 г. включително се проведе неприсъствено заседание на НСХУ, на 
което бяха разгледани следните документи:проект на Постановление за изменение и допълнение на 
Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с 
увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет от 2019 г. и проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична 
помощ, приета на основание чл. 17 от Закона за личната помощ. 

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 

Експерт от екипа на НАСО се включи в 18 -то заседание на КН на ПРСР 2014-2020 г., проведено на 11.07.2022 г., 
на което се одобри 13-то изменение на програмата, както и разгледа предстоящия прием по много от 
подмерките на програмата. 

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване 

В качеството си на член на Националния съвет по въпросите на социалното включване, председателят на 
Национален алианс за социална отговорност г-н Георги Георгиев  се включи в заседанието на 5 юли, на 
което се разгледа, обсъди и прие отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. на 
Националната стратегия за дългосрочна грижа и беше представен Плана за действие за периода 2022-
2027 г. за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа. 

Заседание на МРГ за разработване на Плана за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за 
създаване на Европейска гаранция за детето (2030) 

На 21 септември представител на НАСО участва в заседание на работната група за разработване на Плана 
за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето 
(2030). Заседанието се проведе онлайн и част от дневния ред беше  ревизирания проект на Плана. В 
резултат на много усилия от страна на всички членове на работната група  да обединят, окрупнят и 
обобщят дейностите, се разработват двугодишни оперативни планове за изпълнение на големия 
дългосрочен план.  

 

Информационна дейност: 

И през третото тримесечие на 2022 г. Алиансът осигурява най-адекватната и полезна информационна 
подкрепа за членовете си, в т.ч. за екипи и доставчици на социални услуги, общини, НПО и други, според 
условията и обстановката в страната. Освен чрез бюлетина и двата сайта, информационната дейност на 
НАСО се реализира и чрез множеството проведени срещи и консултации с пряк контакт и онлайн, в 
рамките на които се дискутираха актуални и важни за социалното развитие теми, намираха се решения на 
конкретни проблеми и казуси, обменяха се опит и информация по множество въпроси, осигуряваха се 
възможности за нови партньорства.  

Важен ангажимент на НАСО продължава да е подкрепата за своите членове, като основният фокус 
продължава да е работата в условията на Закона за социалните услуги и неговата поднормативна уредба. 
Сред основните цели на информационните дейности на НАСО са да популяризира добри практики и 
иновативни модели за работа в социалната сфера в новите условия, да информира навременно своите 
партньори и обществеността за нормативни промени, нови актове и важни събития, да осигурява все по-
широка трибуна за дискутиране на проблеми, идеи, позиции, мнения между всички заинтересовани 
страни и да търси най-ефективните решения.  

За да отговори максимално и ефективно на потребностите на социалните услуги НАСО продължава да 
подържа Фейсбук страницата си и групата Ръководители социални услуги НАСО, като осигурява 
пространство за взаимопомощ и подкрепа, за споделяне на информация и обмяна на опит, за дискусии и 
пр. 

За десета поредна година НАСО издава и разпространява седмичен електронен бюлетин. Бюлетинът се 



наложи като информационен инструмент за връзка между европейски партньори, национални 
институции, местни власти, екипи и потребители на социалните услуги. Чрез бюлетина се популяризират 
значими теми, добри практики, интервюта, експертни анализи и водещи събития в социалната сфера. В 
него се включва актуална и важна информация за членовете и партньорите на Алианса, като включваме в 
съдържанието му нови рубрики, в зависимост от потребностите и потока от текуща информация. 

С цел да информира своевременно своите членове, НАСО всяка седмица достига до всички 
заинтересовани, чрез бюлетина. За отчетния период бяха издадени и разпространени 13 броя на 
бюлетина сред мрежата от членове и партньори на НАСО.  

Ежеседмично бюлетинът се изпраща до над 1150 ел. адреса, включително на МТСП, АСП и Европейската 
комисия, държавни служители и експерти, мрежата на EASPD, общини, неправителствени организации, 
екипи и потребители на социални услуги. Бюлетинът включва различни рубрики и информация: социални 
политики, национални и международни новини, информация за социални услуги, коментари и анализи, 
корпоративна социална отговорност, социално предприемачество, европейски, национални и регионални 
проекти и програми, нормативни промени и обществени обсъждания, култура, образование и пр. Във 
всеки от бюлетините се съдържат средно 30-40 съобщения, новини, информационни материали, обяви, 
покани, статии и пр.  

 

В портала НАСОКИ https://nasoki.bg се включват актуалните новини, полезна информация и добри 
практики в социалната сфера. За отчетния период в информационния портал са публикувани актуални 
материала по теми, свързани със социалните политики и услуги, корпоративната социална отговорност, 
социалното предприемачество, социална икономика, както и от областта на образованието, 
здравеопазването, културата и пр. 

 

  

 

 



 

 

 

Сайтът на НАСО www.naso.bg се поддържа ежедневно и предлага актуална информация за текущите 
дейности на Алианса, включващ хиляди структури в цялата страна. Сайтът информира относно проведени 
и предстоящи събития на НАСО и неговите членове, различни проекти и програми, възможностите за 
обучения; популяризира добри практики и инициативи; осигурява достъп до полезна информация под 
различни форми, като стратегии, планове, доклади, анализи, презентации, нормативни актове. В сайта се 
съдържа актуална информация за НАСО и база данни за членовете на организацията. През отчетния 
период са публикувани над 70 новини, съобщения за предстоящия събития и друга информация. 

https://naso.bg/ 

Страниците на НАСО във Фейсбук отразява важни събития, интересна и полезна информация и е място за 
информация, комуникация и координация на специалисти от социалните услуги, потребители и други.  

 

През това тримесечие НАСО продължи да разпраща към членовете и партньорите си проекти на 
нормативни актове, стратегически документи и др., като беше осигурена и реализирана възможност за 
представяне на обратни връзки, коментари и предложения по тях. 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ КАПАЦИТЕТА НА ЧЛЕНОВЕ И ПАРТНЬОРИ 

През отчетния период НАСО проведе обучения по важи и актуални теми за развитие капацитета на 
екипите и доставчиците на социални услуги, както и за повишаване на качеството на подкрепа за хората с 
увреждания. 

На 19 август експерт на НАСО проведе обучение за членовете на Алианса, което показа интерактивни 
техники за работа с деца и как се проявява терапевтичната сила на игровите техники? 
В програмата участниците получиха знания за основни техники от психодрамата с деца, как и къде можем 
да ги използваме. Техники за управление на груповата динамика – изграждане на кохезия, доверителна 
връзка, управление на кризи и др. Как, чрез въвличането в игра, да разберем повече за нуждите и 

https://naso.bg/


психологическото функциониране на детето. 
В край на полезните два часа, обучителката Мила Цалова отговори на всички въпроси от участниците, 
свързани с тяхната практика при работа с деца. 
 

Обучение за социални асистенти в Хасково 

На 14 и 15 юли 2022 г. се проведе обучение за социални асистенти по Асистенска подкрепа към община 
Хасково. В обучението взеха участие всички социални асистенти назначени в социалната услуга. 
Специалистите получиха допълнително знания и информация, относно спецификите на своята работа, 
както и чрез интерактивен начин и преживелищен опит придобиха нови компетенции, необходими за 
своята работа. Обучител бе Атанаска Бонева – експерт на НАСО, обучител и супервизор с дългогодишен 
опит в сферата.  

Международна дейност и работа по проекти: 

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“ 

На 9ти септември, екипа на НАСО имаше удоволствието да участва в проведения от EASPD уебинар на 
тема „Европейска стратегия за грижата“. По време на близо двучасовата дискусия, бяха представени 
факторите, водещи до необходимостта от ясно формулиране на обща европейска стратегия с фокус върху 
грижата на всички засегнати страни – хора в различни рискови групи, които разчитат на социална помощ и 
подходяща форма на грижа в рамките на целия ЕС. 
Ключови съобщения до всички организации, партниращи на EASPD бяха акцентирани от екипа на ЕК. 
Работни дейности и участия в срещи по проект B-wise 

Екипа на НАСО участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, 
участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на 
междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по 
конкретният работен пакет успешно бе обобщил данните, и анализирал различната степен на 
приложение на дигиталните умения и предизвикателствата пред всяко едно социално предприятие. На 
база на цялата информация бе съставен обобщения доклад 1. 

Работен пакет 2 бе представен детайлно във всичките му фази – приноса на всеки един от партньорите, 
участващи по проект B-WISE бе разяснен в подробности, заедно със спецификите на WISE -изследваните 
категории в съответния регион. Благодарение на предоставената информация, беше изготвен 
сравнителен анализ, чрез който успешно бяха картографирани характеристиките на различните видове 
социални предприятия във водещите европейски страни. Разглеждайки всеки един от регионите 
самостоятелно, подлагайки резултатите на SWOT анализ, а след това сравнявайки резултатите на 
различните WISE, успяхме да добием съвкупна представа за мащаба, елементите на всеки един WISE, и да 
позиционираме всяка една страна спрямо координатната ос на изследванията 

--- 

Работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование 
и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“). 

Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен пакет), по повод 
изготвяне първия доклад по РП3 с краен срок 30ти септември. Докладът ще бъде базиран на 
изследванията по казусите, проведени в рамките на работен пакет 1 и 2 през изминалите месеци и цели 
да представи професионалната система във всеки един от националните региони, включени в проекта B-
WISE. 

--- 

НАСО участва в друга важна среща по проект B-WISE, свързана със създаването на обучителни програми и 
локализирането на обучителни инструменти за учители и обучители - прегледът беше обсъден с всички 
партньори по проекта, които участват в Работен пакет 3. 

Ще бъдат разработени три учебни програми на ЕС (по една за всяка категория персонал и всяка от трите 
учебни програми на ЕС ще бъде съставена от три основни модула с обща планирана продължителност 



между 150-200 часа. Трите основни модула ще бъдат организирани около общите теми за три категории 
персонал, но със специфично съдържание за всяка от тях.Тази задача се основава на дейностите от 
работен пакет 1, идентифициране на нуждите от умения, дефиниране на професионални профили по 
отношение на знания, умения и компетенции. 

Допринасящите партньори ще предоставят цялостно описание на основните характеристики на учебната 
програма на ЕС по отношение на нейните общи компоненти, т.е. ниво на EQF, резултати от обучението, 
учене в процеса на работа. Освен това те ще имат възможност да определят гъвкавостта на учебната 
програма на ЕС чрез няколко инструмента, предоставени встрани от ядрото на учебната програма. 

НАСО участва в работни срещи по проект D-CARE 

Експертите на НАСО участват в ежеседмични работни срещи по проекта D-САRЕ, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ и е насочен към хора на 
възраст над 55 години, които се нуждаят от интегрирана подкрепа. Участието на НАСО в проекта D-CARE 
има за цел да допринесе за подобряване на общата демографска ситуация в страната. В тази връзка 
работата на Алианса с публичните власти, ще бъде решаваща за насърчаването на нови приоритети в 
националните планове, ориентирани към подобряването на социалните услуги. По време на срещите се 
обсъждат дейностите на всички работещи по проекта страни, целите заложени в проекта за изпълнение, 
сред които са картографиране на заинтересованите страни, подписване на меморандума за регионални и 
национални заинтересовани страни, изготвяне на стратегия за Лабораториите за интелигентни грижи. 

Регионална среща (Работен пакет 3) 

На 8 септември екипа на НАСО, заедно с РАПИВ участваха в регионална среща по проект D-CARE –
 „ПОЛИТИКИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНТЕЛИТЕНТИ ГРИЖИ И Е-ЗДРАВЕ” 

Целта на събитието бе да се обсъдят наличните политики в сферата на здравеопазването и 
интелигентната грижа за възрастни хора, да се идентифицират предизвикателствата, пред които сме 
изправени и да се даде възможност на всички заинтересовани страни да дадат съдържателни 
предложения за промяна на политики/ политически инструменти. Направените предложения следва да 
бъдат предложени за включване на Транснационална стратегия за разработване и прилагане на услуги за 
интелигента грижа и ще послужат като основа за разработване на Регионален план за действие. 

За участие в Регионалната среща бяха поканени представители на държавни и местни власти, 
университети, доставчици, специалисти и потребители на социални услуги, работодатели, организации, 
подкрепящи бизнеса и други. 

РАПИВ направиха подробна презентация а проект D-CARE – всички дейности и приноса им към 
подобряване на дигитализацията на социалния сектор в страните участници. В детайли бяха описани 
всички работни пакети и досегашни активности. Екипа на НАСО бе на разположение, за да обясни 
последващите обучения и тествания, свързани с ЛИГ (Лабораториите за интелигентни грижи), които са 
част от структурата на проекта и следва да се осъществят до края на 2022г. 

Дискутирани бяха различни проблеми и възможности пред социалния сектор в България. 
Представителите на община Варна и партниращите организации обсъдиха добри практики от чужбина – в 
конкретика от Унгария и Германия, които имат опции за приложение в българската социална сфера, с цел 
улеснение на живота на хората в неравностойно положение, както и предстоящи европроекти, част от 
новия програмен период (2021-2027), които тепърва ще бъдат публикувани в настоящия месец септември. 
Необходимостта от финансова помощ, финансиране, и предпоставките за устойчивост на инициативите, 
които се реализират. 

Среща на Форум по заетостта 

Екипа на НАСО участва в срещата, организирана за членовете на Форума на заетостта на 20.09.2022г. По 
време на събитието бяха засегнати и дискутирани важни теми в сферата на защитената заетост - казуси, 
изследвания, беше представен нов проект, стартиран в рамките на европейската общност, а в края на 
срещата се проведе и обширна дискусия по повод член 27ми от Конвенция за правата на хората с 
увреждания (КПХУ) към ООН.  

Благодарение на експертния потенциал на участниците, тяхната инициативност и утвърден многогодишен 



опит в сферата на социалните системи в различните европейски държави, онлайн срещата бе 
изключително изчерпателна, успя да засегне всички казуси и даде възможност за обсъждане на различни 
предложения за решения на множеството предизвикателства - настоящи и бъдещи. 

Участниците направиха цялостен преглед на задълженията на държавите-страни по член 27 от КПХУ на 
ООН, като всяка една релевантна тема бе разгледана в детайли чрез презентация и отворена дискусия.  

Среща по проект SАS 

През периода юли-септември екипът на Алианса, който отговаря за дейностите по проекта участва в 
няколко срещи, в които се дискутира непредъкът по дейностите на проекта, както и работи по подкрепа на 
чиракуването и търсенето на чираци, които да бъдат подкрепени в своя кариерен път. Целта на проекта е 
да се търсят устойчиви модели и възможности за развитие на чиракуването в България. 

Срещи по проект Helpdesk 

Екипът на НАСО участва в съвместни онлайн срещи с партньорите от Асоциация на доставчиците на 
социални услуги. Двете организации партнират на EASPD във връзка с провеждането на мащабно 
проучване по проект Helpdesk, който цели да помогне на доставчиците на социални услуги да получат по-
добър достъп до фондовете на ЕС, особено Европейския социален фонд + и Европейския фонд за 
регионално развитие. Идеята е да се помогне на управляващите органи да използват по-добре фондовете 
на ЕС за финансиране на правилните социални проекти. 

Проект Helpdesk е да се подобри и оптимизира изразходването на европейските средства, осигурени по 
ЕС проекти в социалния сектор, като в случая обаче допитването не е до държавните институции, а 
директно до доставчиците на социални услуги в България и още 9 страни. Във всяка от общо 10те страни 
ще се проведе идентично събитие с еднаква програма, подкрепяща целта на проекта. НАСО и АДСУ се 
координират успешно в подготовката за предстоящото събитие в София на 3ти ноември 2022г. Подготвена 
е съвместна покана към всички заинтересовани страни и очакваме интересна и ползотворна дискусия, 
която ще ни помогне да обособим релевантните казуси, а международните ни партньори от EASPD ще 
добият още по-задълбочена представа за предизвикателствата в социалния сектор на България. 

 

 
Постигнати резултати: 
От реализираните дейности през третото тримесечие на 2022 г. могат да се обобщят следните изводи: 

Реализира важни събития и дейности за развитие на социалните услуги, в т.ч. на общините като основен доставчик, 
както и подкрепа за екипите на социалните услуги. Продължава реализацията на дейности за подкрепа на заетостта, 
чрез формиране на политики за заетост и подкрепа на работодателите в България. Активно работи с голямата мрежа 
от партньори за политиките за хората с увреждания в България.  

По-важен резултат от изминалия период са проведените събития, дискусии, срещи, обучения с възможност за 
дискутиране на актуални теми и проблеми, въпроси и отговори по новата законодателна рамка, наболели въпроси за 
реализацията и развитието на социалните услуги.  

НАСО реализира съществени резултати, като отговоря адекватно на потребностите на своите партньори, чрез 
професионалната си консултантска дейност и методическа подкрепа при разрешаване на казуси, преодоляване на 
конкретни трудности, информационно осигуряване и подкрепа и пр. Развива своите дейности и чрез експертния си 
екип, и представителствата в цялата страна. Разработва, осигурява преводи и разпространява информация и 
международен опит за формиране на нагласи, политики и възможности за доставчици на социални услуги, 
работодатели, общини, хора с увреждания и други социално ангажирани субекти. 

Като член на Националния съвет за хората с увреждания, на НС по въпросите на социално включване и чрез дейности 
в подкрепа на нормативните промени в областта на социалните услуги и като член на Икономическия и социален 
съвет, и много други, НАСО реализира представителни дейности в интерес на партньорите си и в полза на хората с 
увреждания.  

С ползотворното сътрудничество като член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с 
увреждания и участие в международни проекти и събития, НАСО надгражда възможностите си за подкрепа на своите 
членове и за хората с увреждания.  

Крайният обобщаващ резултат от всичко се съдържа в полезността на проведените събития, срещи и реализираните 



дейности към стотици доставчици, социални услуги, работодатели и други, реализирана ефективна подкрепа за 
хиляди специалисти работещи в подкрепа на хората с увреждания, осигурени условия за по-професионална и 
качествена работа за по-добри социални услуги и по-качествена подкрепа за хиляди хора с увреждания. 

 

Индикатор за ефективност: 
Степен на постигане:  
Ефективността на реализираните дейности се съдържа в получените резултати, спрямо планираните показатели в 
повечето от дейностите, съдържащи се в работата на организацията. Завишени са ефективността според резултатите в 
областта на социалните услуги, дейности в подкрепа на хора с увреждания, информационните дейности, 
реализираните срещи за подкрепа и др. Завишени са показателите за срещи за подкрепа на работодатели и общини, 
реализирани събития и др., вследствие възможността за повече срещи на живо.  

 

Приложени доказателства за осъществените дейности: 
1. Снимки от събития, информационен бюлетин и сайт 
2. Препратки към сайт НАСО и НАСОКИ 
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