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ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 

НА НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНСТ 

за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 

Извършени нестопански дейности:     
През четвъртото тримесечие на 2022 година НАСО полезно и активно работи по приоритетите и 
основните си цели за подкрепа и развитие 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 социалните услуги, осигуряване на заетост за хората с увреждания, социалната 
икономика и предприемачество, корпоративна социална отговороност и други.  

НАСО работи активно в този период 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.  

Алиансът развива своята международна дейност и пренос на опит от Европа, чрез участия в 
събития, работа по проекти, постоянни преводи на полезна информация в сферата на 
социалните политики. Активно поддържа 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.  

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

През четвъртото тримесечие на 2022 година, екипът и експертният съвет на Алианса активно 
работиха по темите за развитие на социалните услуги, заетост за хората с увреждания, 
корпоративната социална отговорност и информационни дейности. Дейността на НАСО 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:  

Среща на социалните предприятия, организирана от ЕАСПД, НАСО, община Варна и БАСЕ. 

Участие в срещата на 7 декември във Варна взеха представители от МТСП, г-жа Теодора 
Тодорова, началник на отдел СИСО и г-жа Весела Вирянова от дирекция ЖРДПСИ, Г-н Цветан 
Спасов, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти. 

От Община Варна участваха г-н Коста Безитов, Заместник- Кмет на Общината и г-жа Таня 
Василева, Директор на Дирекция „Социални дейности“. 

От Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Г-жа Мая Донева, 
Генерален Секретар, г-н Фабрицио Де Анджелис, председател на Форума по Заетост и Мигел 
Буитраго. 

Национален алианс за социална отговорност го представляваха г-н Георги Георгиев, 
председател и Димитър Моллов, Експерт Международни проекти. 

Представени бяха презентации, информация и споделен опит за  моментното състояние и 
развитието на социалните предприятия в България, приложението на закона за предприятията 
на социалната и солидарна икономика, партньорството на социалните предприятия с 
държавата, общините и по- конкретно Община Варна, възможности за държавна подкрепа, в 
това число предстоящи операции, възможност за работа с проекти по ОПРЧР, специфични 
трудности в условията на пандемия и инфлацията, възможностите за подкрепа от страна на 
държавата, общините и организации като НАСО и ЕАСПД, развитие на работата по регистъра на 
социалните предприятия и законът, регламентиращ тяхната работа, както и приноса на 
социалните предприятия за осигуряване на заетост и работа на хората с увреждания в България. 

Интерес предизвикаха и презентациите представени за състоянието и развитието на темите в 
Европа. В състоялата се активна дискусия след представените презентации и доклади бяха 
изведени полезни примери и предложения за бъдещото по-успешно развитие на сектора на 
социалните предприятия в България. 

 

Проведена среща в Народното Събрание  

По повод Международния ден на хората с увреждания, представители на НАСО присъстваха на 
среща в Народното събрание с представители на организации на и за хората с увреждания и 
изложба на художници с увреждания. Инициативата за срещата беше на народните 
представители от Комисията по труда, социалната и демографската политика. 

Веска Събева, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия и заместник-
председател на Националния съвет на хората с увреждания към Министерския съвет откри 
събитието и благодари за поканата на народните представители, които присъстваха на срещата. 
„Всички ние, които сме тук, много искаме да не сме само на 3 декември заедно, а да бъдем 
заедно и в други дни и да дадем шанс на хората с увреждания да бъдат щастливи и да живеят 
своя живот“, сподели тя. 

Георги Гьоков заяви, че по оценка на Световната здравна организация, хората с увреждания са 
най-голямото малцинство в света – над един милиард души или 15 процента от населението на 
света има някаква форма на увреждания. 

Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика сподели, че всички 
народни представители са длъжни и готови да сътрудничат и да решават проблемите, които 
стоят пред хората с увреждания и да правят всичко възможно, за да стане животът им по-добър 
и по-достоен. 



Третата международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги 

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за 
качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град 
Плевен. 

Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна 
Йотова от сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата на Фонд „Социална Закрила“, Фондация 
„Българска памет“ и хотел Ростов – Плевен. 

 

Национална Годишна Среща на Секретариата на НАСО 

На 15/16 декември се проведе национална годишна среща на секретариата на НАСО в която се 
обсъди проект на Годишната програма на НАСО за 2023 година. 

Обсъдиха се основните акценти в работата на всеки член от секретариата според личните му 
експертни отговорности, възможностите за усъвършенстване на вътрешно организационните 
структури, повишаване на експертността и приноса им за успешното изпълнение на целите и 
задачите на организацията. Направиха се предложения за местни, регионални и национални 
събития, които ще са част от календара през новата 2023 година. 

Част от срещата премина в анализ на изминалата 2022 година, нейните постижения и 
възможности за подкрепа и развитие. 

И през 2023 година, екипът на НАСО ще положи усилия за развитие на ефективни дейности за 
утвърждаване на националния характер и професионалната работа на секретариата, 
представителствата и експертните групи. 

Дискусионна среща на тема „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“ 

На 18 ноември 2022г, екипът на НАСО проведе дискусионна среща на тема  „Мениджмънт в 
социалните услуги. Споделяне на опит.“ Срещата имаше за цел да запознае участниците със 
спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги, както и 
да споделят своя опит в управлението и да участват в дискусията с въпроси, касаещи 
организацията на работа в Услугите. Дискусионната среща беше фокусирана върху това да 
подкрепи и помогне на ръководителите на социални услуги и специалистите, които изпълняват 
временно позицията при заместване. 

Церемонията по награждаване на участниците в национален конкурс: #Щастливо Детство 

На 11 ноември, Недка Петрова, представител на НАСО и член на работната група по изготвяне на 
плана за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция 
на детето 2030,  участва в събитието „Гаранция: #Щастливо детство“, което бе открито от 
Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров. 

На събитието беше даден старт на операция бъдеще за децата на България, която се реализира 
по програма РЧР 2021-2027г., и цели да подкрепи близо 30 000 деца в България. Събитието се 
реализира по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция на детето и се 
проведе в Националния дворец на децата. 

Четвърта Международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация” 

На 11 ноември експерти на НАСО се включиха в четвъртата международна конференция на тема 
“ДАК през целия живот”, която се проведе онлайн. 

Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на 
допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията 



(детска церебрална парализа, аутизъм, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална 
склероза, мозъчни увреди, синдром на Рет и други). 

Събитието беше открито от професор Морис Грийнбер (АСИСТ), който даде думата на основния 
спонсор на конференцията, Саня Шаранович (Уницеф). Теодора Иванова, председател на ДАЗД и 
Грета Ганчева (МОН), се включиха с приветствие и пожелаха успех на конференцията. 

Организатор на събитието е фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, с финансовата и 
организационна подкрепа на UNICEF България, както и с организационната подкрепа на МОН, 
ДАЗД и със съдействието на Международната асоциация по допълваща и алтернативна 
комуникация (ISAAC). 

„Корпоративна Социална Отговорност – Перспектива за устойчиво развитие“ 

На 19 октомври представители на НАСО и агенция Вижън участваха в обучение на тема: 
„Корпоративна Социална Отговорност – Перспектива за устойчиво развитие“ в Икономическия 
университет в град Варна. Модератор на съвместната инициатива на МТСП и Икономическия 
университет беше доц. Д-р Андрияна Андреева, ръководител катедра „Правни науки“, в ИУ – 
Варна. 

На срещата за КСО се дискутираха:  

Същност на КСО, неразбирането на стратегиите, липсата на планиране на фирмите  и липсата на 
конкретен стандарт, по който да се проследява и отчита КСО 

Сключеното партньорство с Рефинитив през Май 2022г., чрез което се очаква другата година да 
съществува стандарт и критерии, на които бизнесите да са задължени да отговарят за КСО 

Фалшивите обявления в публичното пространство на корпорациите, които са „социално 
отговорни“, но в реалност не спазват препоръките и изискванията за конкретните сфери в КПО, а 
дори и законодателството. 

Проблемът с ресурси и служители, които не са удовлетворени и не желаят да са социално 
отговорни, и фирми, които не намират полза и други затруднения. 

Добри практики за екология и обучение на младежи в неравностойно положение 

Стратегическите наградите от МТСП за КСО за втора година в области : човешки ресурси, 
общество и околна среда 

Различни начини за развитие на КСО на фирмите 

От 2021г. Икономическият университет във Варна е член на НАСО, подкрепя различни дейности 
на алианса и активно сътрудничи по темите за КСО, социална икономика и др. 

 

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“. 

Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП“ 

Представители на НАСО се включиха в международна конференция, която се проведе на 3 и 4 
октомври в София. 

В пленарната сесия през първия ден, участие чрез видео обръщение взе Еврокомисар Мария 



Габриел, Мартин Панов – Икономически съветник към Представителството на ЕК и други 
представители на заинтересованите страни. 

На конференцията се представиха възможности за финансиране на МСП по плана за 
възстановяване и устойчивост за МСП. 

Акцент на конференцията беше представянето на „Инвестиционни и финансови инструменти в 
подкрепа на младежкото предприемачество – тенденции в насърчаването на 
предприемачеството в Европа и България в последните години. 

От членовете на НАСО 

ДПЛФУ „Ильо Войвода“ отбеляза 3 декември с много игри и изненади 

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания в Кюстендил, ДПЛФУ „Ильо 
Войвода“и дългогодишни членове на НАСО, отбелязаха Международния ден на хора с 
увреждания с много слънчеви усмивки, състезания и игри. На събитието имаше модно 
ревю „топ модел“, изкусни готвачи, изложба на картини и икони, песни, състезания, 
керамични съдове и всичко това създадено от невижданите таланти на членовете на 
дома. 

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги 
с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“ 

21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а 
именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив традиционно 
отбелязва още от своето разкриване преди повече от 17 години. 

През настоящата 2022 екипът на Комплекса организира поредица от събития, касаещи 
темата за семейните ценности и грижата за децата. 

На 18 ноември се проведе работна среща на тема „Как си партнират центровете за 
предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца 
със специални потребности?“. 

На срещата присъстваха представители на Община Пловдив, Дирекции „Социално 
подпомагане“ и Отдели за закрила на детето, Регионално управление на образованието 
– Пловдив, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – Пловдив, 
родители и специалисти от екипите на Комплекса, включително юрист. 

Госпожа Недка Петрова откри срещата с приветствие към всички присъстващи.Накратко 
бе представена дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца 
със специални потребности, символичния домакин на срещата,  както и основни 
положения и определения от закона за предучилищното училищното образование и 
закона за социалните услуги. 

Текстовете от нормативната база се оказаха отправна точка на оживена дискусия, която 
засегна множество теми от ежедневната практика на специалистите в образователната и 
социалната система. 

Срещата приключи с обещания за бъдещо сътрудничество, ангажименти по изготвяне на 
становища за нормативни промени, които да улеснят комуникацията между 
институциите и да регламентират координирана съвместна подкрепа за децата със 
специални потребности и техните семейства. 



„Позитивно общуване между родители и деца“ 

В събота на 19.11.2022 г. в Центъра за обществена подкрепа се проведе уъркшоп, на 
тема „Позитивно общуване между родители и деца“. 

„Ние вярваме, че семейството е като дървото, на което клоните растат в различни 
посоки, но корените остават все на същото място. А когато корените са здрави, клоните 
на дървото дават на всеки от членовете на семейството отправната точка, от която да 
полети, следвайки своя устрем. Затова подкрепяме семействата всеки ден, затова и ние 
сме семейство, затова отделяме специално внимание на семействата в деня на 
семейството.“ – с тези думи директорът на КСУДС, г-жа Недка Петрова, откри срещата на 
родителите в съботния ден преди празника на Семейството. 

В интерактивен формат участниците изследваха предизвикателствата в ежедневното 
взаимодействие между деца и родители; трудностите във възпитанието и стратегиите за 
справяне с различни ситуации; успехите на децата и гордостта на родителите. 

Празничност в КСУ Вижън Хасково 

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници, потребителите и специалистите 
от екипите на социалните услуги от Комплекс за Социални Услуги – Вижън, Хасково, 
организираха поредица от събития за приключване на успешната 2022 година и 
подготовка за работа през 2023 година. 

Проведоха се срещи на ръководството на доставчика „Агенция за Социално Развитие – 
Вижън“ с управителите и екипите на услугите, на които бяха обсъдени работата през 
първите месеци от съвместната дейност и бяха набелязани конкретни мерки, 
гарантиращи успешност на дейностите през 2023 година. 

С много празничност, удовлетвореност и веселие се състоя и първата обща празнична 
среща на специалистите работещи в услугите от комплекса. Всички получиха 
благодарности, уважение и много подаръци. Категорично от всички участници бе 
потвърдена общата оценка за успешност и взаимна удовлетвореност.В срещата участва 
и г.жа Златка Караджова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на 
Община Хасково. 

Школа „Колорит“ и център за деца с увреждания със съвместно занимание 

Ръководител на хасковската школа „Колорит“, Веселина Делчева, за първи път беше 
домакин на съвместно занимание с Центъра за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания. Младите художници, които гостуваха на школата, учиха 8 деца 
от социалния център как да майсторят фигурки и произведения от глина.От центъра 
коментираха, че заниманието е много полезно за техните деца, които не са излизали и 
не са се срещали с връстници по време на пандемията. Повод за инициативата е 3 
декември – Международен ден на хората с увреждания. 

Деца и младежи от социалните услуги се забавляваха в спортен празник 

Община Хасково организира традиционно спортен празник в който днес по повод 3 
декември – Международният ден на хората с увреждания, деца от социалните услуги 
заедно танцуваха, играха и пяха. В празника тази година се включиха деца и младежи от 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания №1 и №2, от 
Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“ и Дневен център за подкрепа 



на деца с увреждания и техните семейства. Празникът продължи с изненади от 
лакомства, пъстри балони, весели предизвикателства и забавни игри в които се 
включиха специалисти работещи в социалните институции в Община Хасково, 
заместник-кметът Мария Вълчева и Златка Караджова, началник на отдел 
„Здравеопазване и социални дейности“. 

Сензорна стая за деца със специални потребности 

На 4 ноември, Обединените детски услуги „Слънчо“, част от СНЦ „Еквилибриум“, се 
сдобиха с нова сензорна стая за деца със специални потребности. Стаята ще бъде от 
изключителна помощ, тъй като в дневния център има над 50 деца със сензорни 
нарушения, които изпитват затруднения в приемане на информация с различните си 
сетива. Имайки този кът, те ще имат възможност да компенсират тези дефицити и да се 
чувстват спокойни и щастливи, като с тях ще работят подготвени специалисти от услугата 
на „Еквилибриум“. 

Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. 

Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната 
си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията 
иска да помогне на  възрастни и болни хора от 13 градове и села в България с 
професионални грижи за тяхното здравословно състояние и социални потребности, 
предоставени директно в домовете им, където те се чувстват най-спокойни. 

Международен ден на белия бастун 

По случай международния ден – 15 октомври, дългогодишният член на НАСО и 
представителство за град Силистра, Фондация „Съпричастие“, поканиха ЦДГ „Ян Бибиян  
 да разкажат на малчуганите от IV група “Зайо Байо“ за това как да общуват с човек без 
зрение. Децата бяха запознати с начините за придвижване на незрящ човек в 
пространството, какво е „бял бастун“, как незрящия си служи с него и посредством 
забавни игри малчуганите се запознаха как правилно се води незрящ човек. 

Децата влязоха в роли на водач и незрящ, като за целта на едно от децата при 
сформираните двойки завързахме очите, а партньорът му – водач, го заведе до 
определено място. Последва другият начин по който хората с нарушено зрение могат да 
се придвижват в пространството, а именно с помощта на кучета водачи. 

Децата гледаха образователен филм за училището “На четири лапи“, в което кучетата се 
подготвят да станат водачи на слепи хора. Предоставихме възможност на всяко от 
децата да прокара пръстчета по релефните точки на Брайловото писмо, с което пишат 
слепите деца. Дойде ред и за запознаване с работа със съвременните технологии за 
комуникация, а именно „говорещата програма“, към която малчуганите проявиха силен 
интерес. Срещата с малките любопитковци донесе удовлетворение и радост. 

Възможности за трудова заетост за потребителите на Центровете за настаняване от 
семеен тип за лица с увреждания 

Потребителите с увреждания, които посещават дневните услуги в Кърджали се 
запознаха с възможността за терапия съчетана с трудова заетост. В социалното 
предприятие в град Троян Ателие „Декор“ показаха своя опит в това направление. Хора с 
увреждания изработват топки от вълна с широкоспектърно приложение – от 
домакинство до декорация и масаж. 



Идеята за трудова заетост на хора с увреждания е да се намерят силните им страни и 
тяхното ежедневие да стане пълноценно. Такъв пример е член на екипа с детска 
церебрална парализа и лека умствена изостаналост, което обаче не пречи да бъде 
пълноценен. По този начин те стават трудово ангажирани, по-адаптивни, повишава се 
тяхната самооценка и самочувствие. 

Към момента се търси и обмисля помощ за трудова заетост на хората в неравностойно 
положение. Замисълът е да се почерпи опит, да се обсъдят възможности и идеи с 
насоченост към реализация след обсъждане на идеята с центровете в общината. 

Нова сензорна стая 

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“, почетен член на НАСО от 2017г., откри 
нова Сензорна зала към ново откритата социална услуга в началото на 2022, а именно 
Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени 
увреждания. 

Откриването се състоя 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.  

В рамките на четвъртото 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 

На 29.11.2022 г. в сградата на Министерството на труда и социалната политика участие в 
заседание взе г-н Георги Георгиев, председател, при следния дневен ред: 

т. 1 – Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и Допълнение на 
Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерски съвет 
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп. бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; 
Решение № 1632 на Върховния административен съд от 2020 г.-бр. 63 от 2020 г. и доп. бр. 79 от 
2020 г. и бр. 59 от 2021 г.); 

т. 2 – Проект на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни 
средства за хора с трайни увреждания по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с 
трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

 

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване 

В качеството си на член на Националния съвет по въпросите на социалното включване, 
представител на НАСО  участва в заседание на 21 декември, на което одобрихапредложените 
структури на Отчета за изпълнението на Плана за действие за периода 2021-2022 г. за 
изпълнение на НСНБНСВ 2030 и на новия план за действие за периода 2023-2024 г.  

----- 

На 21 октомври 2022 г. НАСО също взе участие в заседание на Съвета, на който се разгледа 



проекта на Плана за действие в изпълнение на препоръката на Съвета за създаване на 
Европейска гаранция за детето (2030) 

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

Заседание на Икономически и Социален Съвет 

На 2 декември председателят на НАСО, Георги Георгиев, участва в заседание на Икономическия 
и социален съвет, на което бяха разгледани предложенията на НАСО за включване в програмата 
на ИСС за 2023г. 

Алиансът предлага на съвета да приеме становище с препоръки за промяна на механизмите за 
държавна подкрепа към работодателите с цел осигуряване на работни места за хората с 
увреждания. Както и да се проведе съвместно национален форум по темата с участието на 
всички заинтересовани страни. 

На 19 декември 2022 г., се организира среща-дискусия на всички членове от 3-та група.   

Срещата-дискусия имаше за цел да се представят актовете и дейността на ИСС през 2022 г. както 
пред членовете на Съвета от 3-та групa, така и пред членовете на техните организации. Освен 
това, по време на срещата се обсъдиха теми за актове, които да се предложат от 3-та група за 
включване в Плана за дейността на ИСС за 2023 г. 

--------------- 

На 20 октомври Националният алианс за социална отговорност участва като член на ИСС в 
заседание на което беше подписан меморандум между ИСС и Икономическият университет във 
Варна. 

Подписите си положиха ректорът на ИС Варна, проф. д-р Евгени Станимиров и Зорница 
Русинова, председател на Икономически и социален съвет (ИСС) 

Бяха представени три разработки на ИСС по три теми по време на срещата, в която участваха 
ръководството на университета, екип от Икономическия и социален съвет и студенти, които 
активно се включиха в дискусията. 

Георги Георгиев, председател на НАСО, изрази благодарност за инициативата и увереност, че 
този меморандум ще даде по-добри партньорства и по-устойчиви резултати, като заяви, че 
Националният алианс за социална отговорност ще участва активно в тези дейности и подкрепя 
всички инициативи. 

Заседание на Постоянната експертна работна група (ПЕРГ) 

Веселина Ботева, член на управителния съвет на НАСО, член на експертния съвет и директор на 
дирекция „Социални дейности“ в община Пловдив участва в заседание на Постоянната 
експертна работна група (ПЕРГ), което се състоя онлайн на 24 октомври. 

На заседанието се обсъди и одобри разработения проект на функционални изисквания за 
реформиране на домовете за стари хора, които изисквания в последствие ще са неразделна част 
от Насоките за кандидатстване по Компонент 1.2 „Реформиране на домовете за стари хора“ по 
проект П39 „Модернизиране на дългосрочната грижа“ по Националния плана за възстановяване 
и устойчивост. 

Заседание на междуведомствената работна група по социална икономика 

На 05 Октомври представител на НАСО участва в първото заседание на актуализираната 
междуведомствената работна група по социална икономика съгласно дневния ред, което се 
проведе онлайн.Обявлението за провеждането на наградата е поместено в КОНКУРСА и 
ОБЯВАТА. 

В дневния ред за заседанието е включен избора на жури във връзка с Годишната награда за 



социални иновации, съгласно чиито правила една организация или лице не може да бъде в 
състава на журито две последователни години. 

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

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 на 11 Октомври 2022г 

На 21 септември също 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).Членовете на МРГ положиха усилия да обединим, 
окрупним и обобщим дейностите, тъй като, както е посочено и в проекта на плана, се предвижда 
разработването на двугодишни оперативни планове за изпълнение на големия дългосрочен 
план.  

 ТРГ за разработване на СПРЗСР 2023-2027 г. 

НАСО взе участие на 27 октомври в Двадесет и четвъртото заседание на ТРГ за разработване на 
СПРЗСР 2023-2027 г. 

 

Информационна дейност: 

И през  четвъртото 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 1100 ел. адреса, включително на членове, 
партньори, 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. 

 
 

 

 

https://nasoki.bg/


 

Сайтът на НАСО https://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.  

https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://naso.bg/


 

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. 

Проведе се обучение към комплекса за социални услуги Вижън в Хасково 

На 19 и 20 октомври се проведе тренинг-обучение за екипно взаимодействие на служителите в 
трите ЦНСТ-та към комплекс за социални услуги Вижън – Хасково и среща с родители и близки 
на потребителите на двата дневни центъра за деца и пълнолетни лица с увреждания към 
Комплекса на тема: „Грижи за деца / лица с увреждания. Отговорности и предизвикателства“. 

Обучител и модератор на срещата бе д-р Сюзан Алиосманова – експерт „Социални услуги, 
работодатели и проекти“ и Управител на Комплекс за социално развитие Вижън – Търговище. 

Обучението и срещата постигнаха своите цели и създадоха позитивна среда и предпоставки за 
по-добро трудово изпълнение на служителите и повишаване на качеството на предоставяните за 
потребителите социални услуги. 

 

НАСО проведе обучения за методична подкрепа на своите членове  

Поредица от обучения на тема „Въвеждане на Наредбата за качество на социалните услуги в 
реална среда – предизвикателства и специфики“, проведе НАСО през м. ноември и декември, 
които имат за цел да подпомогнат методично експертите в общини, както и ръководителите и 
екипите на социални услуги да работят, съгласно новите нормативни изисквания. 

-------------- 

НАСО организира обучение, подходящо за специалисти и екипи от  социални услуги 

Тема на обучението: „ Приложение на нормативна уредба в областта на СУ“. Разгледани бяха 



спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги. 
Участниците имаха възможността да споделят своя опит в управлението, както и да участват в 
дискусията с въпроси, касаещи организацията на работа в Услугите. Срещата  се проведе онлайн 
на 7-ми декември в Zoom. 

Обучение на тема „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“ 

На 13 и 14 октомври 2022 г., екипът на НАСО проведе обучение на тема „Трудотерапевтични 
техники за работа с лица с интелектуални затруднения“. Обучението имаше за цел да запознае 
участниците по темите свързани с интелектуалните затруднения, възможностите за интеграция и 
социализация, трудотерапията, нейните изисквания и прилагане, техники и въведение за 
личностно и професионално развитие. Двудневното обучение се проведе от лекторите Мария 
Стойкова, доктор по организация и управление на социалните дейности с дългогодишен опит в 
социалните услуги за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения и Йоанна 
Цветанова, доктор по педагогика с дългогодишен опит в обучението на студенти по социални 
дейности. 

Обучение на тема “Специфика на работа с  потребители, страдащи от сърдечни заболявания, 
заболявания на кръвотворната система и заболявания на двигателния апарат“ 

На 21 Октомври 2022 г. екипът на НАСО организира обучение на тема “Специфика на работа с  
потребители, страдащи от сърдечни заболявания, заболявания на кръвотворната система и 
заболявания на двигателния апарат“.  

Обучението се състоя онлайн през платформата Zoom, а обучител беше Валентина Гешева, 
експерт  към  Фонд  за превенция на престъпността – ИГА. Член на експертния съвет на НАСО и 
регионален представител  за област Пазарджик. Участниците получиха познания за 
особеностите при работа с деца и лица, страдащи от горепосочените заболявания или 
увреждания, както и информация , свързана с клиниката на някои от заболяванията с оглед 
разпознаване на симптомите при евентуална възникнала критична ситуация (влошаване на 
състоянието).Те имаха възможност да споделят казуси, свързани с потребители или техни 
близки, след което чрез индивидуален подход, Валентина Гешева формира умения във всеки 
един от тях за пряка работа с потребителите, страдащи от подобни заболявания.  

Обучение на тема: Иновативни подходи и методи за деца, имащи поведенчески проблеми. Работа 
със семейства. Разработване на групови програми. 

На 7 октомври 2022 г. онлайн НАСО проведе обучение за своите членове. Част от програмата 
бяха темите за факторите, водещи до поведенчески отклонения при деца. Методи за оценка на 
сериозността на поведенческите прояви и на риска от тяхната повторяемост. Разгледаха се 
иновативни подходи за работа с деца и семейства. 

„Работа в екип при предоставяне на социални услуги в общността“ 

Експерти на НАСО проведоха обучение за социални услуги от град Смядово, на което засегнаха 
обширно темите за мултидисциплинарен подход при предоставяне на социални услуги. Работа в 
екип, трудотерапията като метод за ефективна подкрепа на лица от уязвими групи. 

 

 

 

 



Международна дейност и работа по проекти: 

 

Работни дейности и участия в срещи по проект B-wise 

Екипа на НАСО участва в срещата на Общото събрание по проект B-WISE, която се проведе на 27-
28.10.2022 в Рига, Латвия. Основни теми бяха укрепването на подхода за развитие на умения в 
рамките на ЕС и хармонизиране на обучението в цяла Европа. 

Обърна се внимание на спешните нужди от умения в професиите в индустриалната екосистема 
(крайъгълен етап 1 в B-WISE) и разработването на обучително съдържание за нововъзникващите 
професионални профили (крайъгълен етап 2 в B-WISE), предоставянето на основните учебни 
програми (етап 3 и 4). Дискутиран бе дългосрочен план за действие за прогресивно внедряване 
на резултатите от проекта (етап 5) – предоставяне на учебните програми в местно измерение с 
регионални участници.  

Направи се интерактивна дискусия по РП1, като представителите бяха разделени на няколко 
групи – общо 7 на брой, както и по РП2 – анализирани бяха резултатите от проучванията, и 
анализите, направени във всяка една от страните участнички. Разпределени бяха задачите и 
ангажиментите на всички в новия РП3 – дискусия относно професионалните профили (T3.1) и 
декларация за резултатите от обучениято (Т3.2.). В допълнение, имаше „интерактивна мозъчна 
атака“, свързана с разработването на учебните програми в WISE сектора. 

По време на втория ден (28.10.22) основни теми бяха Пилотното внедряване (РП4) в 13те 
избрани държави, Оценката на учебните програми от сертифициращите органи (РП5) и РП7 
Комуникацията и разпространение на информацията. 

НАСО участва в работни срещи по проект D-CARE 

Експертите на НАСО, заедно с екипа на „Вижън“ проведоха обученията по модулите в онлайн 
електронната система на 1FKA, част от Националната програма за Е-обучение в България. 
Тридесет социални работници взеха участие, като всеки от тях премина обучение през шест 
отделни модула: 

1. Упражнения за памет и други игри за поддържане на психичното здраве 

2. Здраво тяло и душа в напреднала възраст 

3. Промени и заболявания на застаряващото население 

4. Ежедневни грижи за пациентите 

5. Използването на съвременни технологии при оценка на риска от падания Превенция и 
управление на падания 

6. Хранене и физическа активност за възрастни хора 

Успоредно с обученията по РП1, екипът на НАСО участва в координирането на тестването на 
иновативни решения по РП2, което бе поверено на външни експерти. Външните експерти 
проведоха две събития с участието на заинтересовани страни – в Габрово и във Велико Търново 
през месец Декември. Резултатите от тестването на иновативните продукти бяха обобщени и 
предадени на водещите партньори в доклад, заедно със SWOT анализи и допълнителна обратна 
връзка, получена от заинтересованите страни.  

През четвъртото тримесечие експертите на НАСО участваха в ежеседмичните срещи по трите 
работни пакета на проект D-CARE, чийто финал официално бе на 31.12.2022. В момента всички 
партньори приготвяме отчетите и резултатите, които следва да допринесат за бъдещата 



устойчивост на проекта. 

Среща на Форум по заетостта 

Екипа на НАСО участва в срещата, организирана за членовете на Форума на заетостта и EASPD на 
07.12.2022г. в Карин дом в гр. Варна. 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.  

По време на срещата бяха дискутирани основните предизвикателства след пандемията и в 
началото на енергийната криза в контекста на социалните предприятия. Присъстваха участници 
от социалните предприятия във Варна, които обсъдиха възможности за развитие и партньорство 
между НАСО, EASPD, с цел стимулиране на съществуващите субекти. 

Представителите на Община Варна и МТСП имаха думата, за да представят плановете и 
решенията на публичните институции по различните социални казуси. Представители на 
крайните потребители – хората с увреждания, взеха отношение в дискусията, запознавайки от 
всички заинтересовани страни с проблемите, с които се сблъскват при търсене на подсигурена 
заетост. 

Основните тенденции в Европа – иновации и изследвания за социалното предприемачество и 
заетостта за хора с увреждания бяха презентирани от представителите на EASPD – Мигел 
Буитраго и Фабрицио де Анджелис. Споделени бяха нови инициативи и модели за внедряване 
на социални политики в целия ЕС. 

Г-жа Мая Донева даде своята оценка за текущия прогрес в развитието на законовата рамка в 
България, за очакванията и прогнозите в близко бъдеще, които неизменно ще са приоритет пред 
следващото правителство в страната. Нейното съдействие при непрестанното увеличаване на 
публичността за социалните казуси в България пред останалите страни от ЕС е от изключително 
значение за всички заинтересовани страни.  

 

Среща по проект SАS 

По време на четвъртото тримесечие, бе проведена партньорска онлайна среща по проект САС 
(01.12.2022), по време на която всички партньори с радост съобщиха, че са започнали успешно 
да прилагат модела на схемата за чиракуване в своите страни. Разбира се, имаше много 
предизвикателства, свързани с осигуряването на финансиране на дейността (България, Италия, 
Гърция), както и бюрократични спънки в някои от испанските региони, където щеше да е 
необходима допълнителна документация на чираците. Повечето от чиракуващите, които са 
наети в рамките на проекта SAS в Испания, вече са участвали в програмите за защитена заетост, 
занимавайки се с почистване, градинарство, боядисване и т.н. В Норвегия, Белгия и Франция 
прилагането на схемата върви доста гладко. 

НАСОР успешно стартира прилагането на модела за чиракуване в България през месец ноември. 
Експертите и съветници по професионална интеграция започнаха с един кандидат, и предстои 
да осигурят заетост за още три лица в рамките на проекта SAS.  

Всички бяха развълнувани, тъй като партньорите успяха да осигурят заетост на хора в 
неравностойно положение точно преди коледните празници и са много доволни от резултатите 
до момента. Целият напредък на дейността беше внимателно докладван в Дневниците на 
проекта, които са изключителна отговорност на VIC (Съветниците по професионална 
интеграция). 



 

Срещи по проект CO-RESP 

На 29 ноември 2022 се проведе втората онлайн среща на партньорите по проекта CO-RESP. 
НАСО взе активно участие и заедно с останалата част от екипа на проекта успя да обсъди 
основните точки: 

1/ Партньорите успешно избраха логото на проекта, което ще бъде поставено на уеб страницата 
на проекта в сайта на НАСО, както и в шаблоните на проекта, които ще бъдат изготвени от нашия 
екип. 

2/ НАСО ще има удоволствието да бъде домакин на следващата среща на партньорите във 
Варна, България на 31 януари и 1 февруари. През първия ден НАСО ще организира учебно 
посещение в социално предприятие, докато вторият ден ще бъде фокусиран върху съвместни 
дискусии и подготовка на Стратегията за разпространение на информацията. 

3/ По време на WP2 проучването ще бъдe извършено от водещия партньор EASPD. В момента се 
подготвя проект на документ, който ще се използва като насока за всички партньори, за да се 
ангажират местните заинтересовани страни със следните задачи: 

> Задача 1. Преглед на литературата за оценка на състоянието на заетостта на хората с 
увреждания; 

> Задача 2: Преглед на ролята, политическите подходи, правните рамки и изпълнението на 
социално отговорните обществени поръчки; 

> Задача 3: Идентифициране на обещаващи практики на SRPP практики, които са в съответствие с 
принципите на КПХУ на ООН; 

Всички партньори ще разпространят проучването чрез своите местни и международни мрежи от 
членове и обратната връзка ще бъде оценена, за да се излязат добри и лоши практики. 
Проучването трябва да приключи до средата на януари. 

4/ Предстои преглед и подписване на проекти на Споразумения за партньорство.  

Конференция на EASPD 

На 13 и 14 октомври се проведе конференцията на EASPD „Качество на живот и услуги за 
подкрепа: от думи към действие“ в Малта, на която пристваха представители на НАСО. На 
конференцията се дискутираха разбиранията на държавите в Европа, относно иновативните 
системи за измерване на качеството в социалните услуги. Обсъдиха се предизвикателствата и 
възможностите, които този процес може да донесе за услугите за подкрепа. Сподели се опит от 
Шотландия и Малта за това как различните нива (макро – мезо – микро) могат да работят заедно 
в подкрепа на развитието и подобряването на услугите. Идентифицираха се следващите стъпки 
от представители на ЕС, доставчици на социални услуги, хора с увреждания и др. 

Акцент на конференцията беше възможността участниците да  се включат в обучителни сесии, 
фокусирани върху различни елементи, свързани с Управление на социалните услуги, Модели за 
измерване на качеството и други. 

Генерална асамблея на EASPD 

На 15 Октомври, след проведената годишна конференция на EASPD в Малта, „Качество на живот 
и услуги за подкрепа: от думи към действие“, се проведе Генерална асамблея. На нея 
присъстваха представители на НАСО, представители на агенция Вижън и други членове от 
България. На дневния ред бяха разгледани следните теми:  



Актуализации на членството 

Планиране на бюджета за 2023 

Вътрешни промени в EASPD 

Презентация по проект „Help desk“ 

Презентация по стратегията за Европейската грижа 

Презентация по проект на Уницеф 

Предстоящи конференции и събития 

Уебинар на EASPD И EPR на тема „Преходът на младите хора с увреждане – Добри практики и 
фактори за успех“ 

Представители на НАСО се включиха в уебинар организиран съвместно от EASPD и EPR, който се 
проведе на 7 Декември с основна цел дискусия за прехода на младите хора в неравностойно 
положение от обучителен период към професионална реализация. 

Уебинарът се базира на проучване направено в последните месеци от страна на двете 
организации, което разгледа интересни, достъпни за обществото проучвания и добри практики, 
както и факторите за успех при прехода от училищна дейност към заетост в цяла Европа. 

Бяха представени две презентации от Бенедета Песце (EPR) и Рейчъл Воуган (EASPD) в които се 
представиха колекция от добри практики за прехода от средно образование към заетост, след 
което се презентираха и основните предизвикателства и фактори за успех в последваща 
презентация представена от колаборация на CEDAR, EASPD и EPR. 

В края на уебинара имаше групови дискусии, като Лаура Джоунс, Генерален секретар на EPR и 
Рейчъл Воуган (EASPD), Директор на оперативни дейности, обобщиха най-важните акценти от 
внесените практики от 11-те участващи в проекта държави – важността от интеграцията на 
подготовката за работа в училищата, повече кооперация между институциите и най-вече 
финансирането, тъй като без него, нищо не е възможно. 

НАСО на работно посещение в Брюксел, Белгия 

На 30 ноември, представители на НАСО присъстваха на уъркшопи за създаване на съдържание 
фокусирано върху рекламата и маркетинга на неправителствени организации.  

Семинарите се проведоха в Брюксел, Белгия и бяха организирани от Европейската Асоциация на 
Доставчиците на Услуги за Хора с Увреждания (ЕАСПД), на които НАСО е официален 
представител за България. 

По-късно през деня се проведе и премиерата на създадения от общите усилия на българската 
криминална журналистка, Миролюба Бенатова и ЕАСПД, документален филм за начина на живот 
на хората в неравностойно положение, които са принудени да живеят в Украйна по време на 
войната. Събитието се проведе в Европейската Комисия, където след премиерата се състояха 
два дискусионни панела относно де- институционализацията в Украйна и ролята на Европейския 
Съюз в нея.  

Премиерата беше открита от Мая Донева, генерален секретар на ЕАСПД, Пиетро Барбиери, член 
на ЕИСК и  и Миролюба Бенатова.  

В дискусионните панели се включиха представители на различни европейски държавни 
институции и неправителствени организации като Юлиана Токариева, Министър на социалните 
политики в Украйна, Катерина Ноутън, директор на Европейския форум за хора с увреждания, 



участници от документалния филм в Украйна, които са родители на хора в неравностойно 
положение или от социалните услуги и много други. 

Работна среща между НАСО и Ян Шнайдер 

На 2 ноември експерти на НАСО проведоха среща с Ян Шнайдер, представител на европейската 
организация European Aging Network (EAN). Основна тема на дискусията беше дискусионният 
форум по проект „Информационно бюро“, на което НАСО е партньор и съорганизатор. 

По време на срещата се обсъдиха работните панели и проблемите, пред които 
неправителствения сектор е изправен. 

Дискусионен форум  

На 3 ноември се проведе форум по проект информационно бюро на което НАСО е 
съорганизатор и партньор. На събитието присъстваха експерти на НАСО, представители на 
МТСП, МРРБ, общини, доставчици на социални услуги, неправителствен сектор и други. 

Събитието се откри от Стели Петева, представител на АДСУ, Директор Фондация „ИСУО“ и 
съорганизатор на форума по проекта, и г-жа Веселина Ботева, член на УС на НАСО и директор 
дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив, която приветства участниците на форума и 
пожела успех в работата по проекта от името на алианса. 

Изложение направи г-н Ян Шнайдер, чешки представител на европейската асоциация EAN 
(European Aging Association) и директор на Център за социални услуги в Прага. 

Основна цел на проекта е да се създаде платформа, която да помогне на доставчиците на 
социални услуги да използват по-добре европейските фондове и да подкрепи представителите 
на държавни институции и управляващите органи на европейски фондове и програми 
(ЕСФ/ЕСФ+ и ЕФРР) да финансират качествени интервенции в областта на социалните услуги. 

Събитието премина в 3 дискусионни панела, които включваха изложение на целите и 
изразяване на необходимостта от подкрепа на ЕС към доставчиците на социални услуги, 
преодоляването на трудностите и достъпността, чрез използване на Европейско финансиране и 
предизвикателствата при използването на финансови средства от ЕС. 

Участниците обсъдиха работата в програмните периоди и как се определят параметрите на 
европейските проекти, етапите на развитие, очакванията за постигане на целите, бариерите и 
много други. 

По време на дискусията се направиха предложения доставчиците на социални услуги да бъдат 
посланици и регулатори на интеграцията на програмите в държавите от ЕС. 

НАСО изразява своята удовлетвореност от възможността да бъде част от форума и заявява 
подкрепа в бъдещите дейности по темата. 

“Пакетът от инициативи на ЕС за подобряване на резултатите на пазара на труда за хората в 
неравностойно положение“ 

На 9 ноември, представители на НАСО се включиха в онлайн среща на Европейската комисия 

Мая Донева, генерален секретар на EASPD приветства участниците, благодари за тяхното 
включване и представи основния панелист в днешната среща, Моника Чаба, от Генерална 
дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската Комисия, която 
представи инициативите по пакета за заетост на хора в неравностойно положение. 

Презентацията на Моника по пакета за заетост включваше и последиците за държавите-членки 
на ЕС и за доставчиците на услуги, което породи силен интерес и въпроси в участниците по 



темата.Пакетът за хора в неравностойно положение ще подкрепи държавите-членки да 
определят национални цели за увеличаване на процента на заетост на хората в неравностойно 
положение и за намаляване на съответната разлика в заетостта. 

Втората дискусия се представи от Секретариата на Комитета на ООН за правата на хората в 
неравностойно положение. Направи се общо представяне на документа и неговото въздействие 
върху националните политики. 

Модератор на събитието беше Фабрицио Де Анджелис, който провокира дебата по член 27 от 
Конвенцията на ООН за права на хората в неравностойно положение, около последиците от 
документа с цел обмен на мнения от участниците. 

 
Постигнати резултати: 
От реализираните дейности през това тримесечие могат да се обобщят следните изводи: 

НАСО 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 реализиране на Подкрепената заетост в Българи, 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.Участие във важни събития, обучания, дискусии по актуални теми за развитие в 
социалната сфера.  

НАСО реализира съществени резултати, като отговаря 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 поддържа 
активна  подкрепа на своите членове, и за хората с уврежания в България.  

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 членовете, работодателите и 
общините, реализирани събития и др. 

 

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