
 

    

  

 
 

 

     

 

НПО = Модел за ефективност и качество! 

ППррооееккттъътт  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

www.ngogrants.bg. 



 

    

  

 
 

Скъпи колеги!  

Каним ВИ на редовната ни месечна сбирка, която 

ще се проведе на 6 септември от от 17.00 часа в 

офиса на Клуба на НСО.  

Заповядайте! 

 

 

В тази рубрика всеки месец Ви представяме един от нашите членове 
  

 

                            СДРУЖЕНИЕ „НАШЕТО БЪДЕЩЕ- ОМУРТАГ” 

Сдружението „Нашето бъдеще- Омуртаг” е създадено през юни 2014 година.  

То е член на Клуба на НСО, Търговище и Национален алианс за социална 

отговорност (НАСО). 

Мисията на 

организацията е: 

„Активно участие на 

младите хора и 

гражданите на 

Омуртаг за по- 

доброто бъдеще на 

града” 

 

 

 

Цели на сдружението: 

1. Създава условия за развитие и стимулиране на гражданска активност сред 

отделните граждани и за развитието на местните общности в града и региона; 

2. Работи за подобряване качеството на живот на жителите на общината, 

включително на децата и младите хора; 

3. Подпомага процесите на интеграция на различните етнически, възрастови, 

социални и други групи; 

4. Инициира и подпомага образователното развитие на децата и младите 

хора;  

5. Насърчава инициативността и участието на младите хора във всички сфери 

на обществения и икономически живот; 



 

    

  

6.  Подпомага развитието на културния живот в региона; 

7. При необходимост извършва допълнителни дейности, включително и 

стопанска дейност, подпомагащи изпълнението на посочените задачи; 

8. Обединява, представя и отстоява пред местните, регионални и централни 

власти позициите на гражданите по актуални за общността въпроси; 

9. Насърчава развитието на доброволчеството като форма на гражданско 

участие. 

РАБОТА ПО  ПРОЕКТИ 
 

През 2014 година организацията стана част от проекта на Клуба на НСО 

„Промяна чрез участие“, финансиран от Швейцарската програма за развитие 

и сътрудничество. В началото нейни членове преминаха обучение за 

предоставяне на услугата „Ранна интервенция в семейна среда” за деца от 0 

до 7 години. След това, с финансиране осигурено от проекта в размер на 2 000 

лева, те подкрепиха 5 семейства на деца с увреждане, живеещи на 

територията на община Омуртаг. В работата по тази услуга бяха включени 

както специалистите, участвали в обучението, така и други нейни членове.  

Този малък проект даде самочувствие на екипа на организацията и още на 

следващата година тя разработи и кандидатства с нов. Така преди два месеца  

подписа договор за изпълнение на проект "Бъди до мен" на стойност 18 496, 50 

лева, финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по 

програма „Дъга“ 2015- 2017 година. 

Проектът обхваща деца и семейства в неравностойно положение, с които ще се 

работи за развитие на езиково- говорни, когнитивни и социални умения. 

Негова основна цел е: „Стимулиране и активно ангажиране на децата и 
младежите от Омуртаг да бъдат добри граждани, чрез създаване и развитие 
на граждански и социални умения посредством дейности в техния квартал, 
училище или общност.” 
Специфичните цели са: 

1. Включване и равностойно участие в образованието на децата и учениците с 

дефицити, както и тяхната интеграция и социализация. Мотивация за 

постъпването им и задържането им детските градини и в училищата;  

2. Намаляване броя на отпадащите от училище ученици в риск, увеличаване 

на тяхната посещаемост в училище, увеличаване броя на учениците, 

завършващи основно образование; 

3. Мотивиране и приобщаване на децата и учениците към училищните 

ценности; 

4. Социално включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на 

системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност. 

Дейностите по проекта включват: Разработване на програма за езиково, 

социално и когнитивно развитие на деца, която ще бъде разпространена сред 

педагогическата колегия в района; Създаване на  занимателна игротека, 

която децата ще могат да посещават заедно с родителите си; Организиране на 

„Цветна ваканция”, по време на която родители и деца ще се запознаят с 

историята, културата и културното разнообразие на родния край и др. 

Общо 24 проекта на организации от цялата страна за над 420 хиляди лева ще 

бъдат подкрепени във второто издание на програма „Дъга“. 



 

    

  

Снимката е от специалната среща в София, на която се състоя официалното 
подписване на договорите с организациите, които получиха финансиране, 
сред които беше и организация „Нашето бъдеще- Омуртаг”. 

Контакт: 

Председател на сдружението: Виолета Тодорова 

Телефон: 0893656872;   Имейл: sdrujenie_omurtag@abv.bg 

 

 
 

МАЙКИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНЕ СТАВАТ РОДИТЕЛИ ЗА КОНТАКТ 

 

Появата на дете с увреждане често е шокиращ, болезнен момент за неговото 

семейство. Това е и времето, в което подкрепата е от особено значение, за да се 

предотврати вземането на емоционално и прибързано решение за изоставяне 

на детето.  

„Въздействащо е, разбира се, в 

този момент до теб да има и 

хора преминали през същата 

ситуация. Друг родител на 

дете с увреждане,” коментира 

председателят на 

Родителската организация 

„Заедно за децата на 

Търговище” г- жа Светла 

Янчева.  

Именно затова родители от 

сдружението ще прилагат 

модела „Родители за контакт” 

в Търговище. Осем родители 

на деца с увреждане ще оказват подкрепа на други родители със същия 

проблем още от Родилно отделение. 

На 19 и 20 септември Родителите за контакт преминаха двудневно обучение 

по темата. Обучител беше клиничният психолог Севджихан Еюбова. Тя ги 

подготви за основните етапи, емоционални реакции и умения в процеса на 

подкрепа.  

От Родителската организация планират още те да посетят друга 

неправителствена организация, в която успешно се прилага модела и там, на 

място, да обменят опит със свои колеги.  

Всичко това е възможно благодарение на проекта реализиран от сдружението 

„Мисията- възможна!”, който се финансира в рамките на Програмата за 

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г.www.ngogrants.bg.  

За повече информация: ръководител проект Светла Янчева, тел: 0894 472 570, 

e-mail: roditeli.tg@outlook.com 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ngogrants.bg%2F&h=sAQHTHRpvAQE8JDDLZWFZu-JalhwaQJbn_pQjaWxICzmGbg&enc=AZN3smWcofJspZWz88bKor_oGEmCBU3o5trN_hKcW6ECciBtkFHjgOd3ra0rLUTvqYaU1jqL1K7FEafI0RdMeYTZW6flnqywd_JgETiZNdwaVBClgh5aoQfcsL8x3qFVKiAQgIyKUNvpma4g_k5hLbMDmNkzAwJg-kFRpYbzBmpEyzwiEkxk8HKbtfb4KILjo4Z0s0Yufi6EXVhymAjJLYUR&s=1
mailto:roditeli.tg@outlook.com


 

    

  

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ СТАВАТ АКТЬОРИ, 

ХУДОЖНИЦИ, КУКЛОМАЙСТОРИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВ ПРОЕКТ 

 

Каква е тръпката да излезеш на театралната сцена? Трудно ли е да бъдеш 

актьор? Как се правят театралните кукли и декорите? На тези и още куп 

въпроси ще си отговорят 15 деца със специални потребности от Търговище, 

които ще бъдат включени в нов проект - „Работилница за усмивки”.  

Проектът има за цел да предложи алтернативни форми за себеизразяване и 

социално 

включване на деца 

със специални 

нужди, като 

използва 

театралните 

похвати. Той се 

реализира от 

сдружение "Децата 

на Търговище" в 

партньорство със 

сдружение „Дар” (и 

двете част от Клуба 

на НСО). 

Осъществява се е 

активната подкрепа на Помощно училище „Д-р Петър Берон” и Кукления 

театър в нашия областен град. 

Вече е сформиран експертния екип, който ще работи по проекта: специален 

педагог, психолог, актьор, кукломайстор и музикален педагог. На децата ще 

помагат и доброволци от Центъра към Клуба на НСО, които ще ги подкрепят 

във всички предизвикателства. 

В Работилницата ще бъдат включени както деца, учещи в Помощното 

училище, така и други от масови училища на ресурсно подпомагане. 

Подкрепяни от специалистите и доброволците те ще работят по създаването 

на куклен спектакъл. 

В  проекта се предвижда участниците- екип, деца и доброволци да се опознаят 

по време на две срещи в Помощното училище, където малчуганите ще се 

чувстват спокойни и в позната среда. За тях са организирани и посещения на 

Доброволческия център към Клуба на НСО и Кукления театър. 

По време на проекта специалистите ще работят индивидуално с всяко дете. Те 

ще го подготвят и включват в творческия процес според собствените му 

възможности. Малчуганите ще участват в работни ателиета, където 

подкрепяни от специалистите ще изработят куклите, декорите и костюмите, 

необходими за реализацията на кукления спектакъл. В края на дейностите те 

ще представят всичко научено пред публика, а спектакълът ще бъде подарък 

за всички търговищенци.  

Проектът „Работилница за усмивки” е с продължителност 7 месеца и е 

финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 

механизъм на ЕИП 2009–2014г. Той е на стойност 5541,25 евро, от който 

4986,25 евро са финансирани от Програмата. 

 

Екипът даде официален старт на проекта пред 

медии и приятели 



 

    

  

 

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ УЧАТ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

ПРИ ИЗЛЕТ В ПЛАНИНАТА 
 

Планината е любимо място за излет и почивка на малки и големи. За да бъде 

безопасна разходката на открито обаче е необходимо тя да бъде 

предварително подготвена.  

Именно затова близо 25 деца със специални потребности, техните родители, 

братя и сестри решиха да научат повече за правилата за безопасност сред 

природата. По време на излет в 

местността „Парка” те упражниха 

как да се екипират, какво да сложат 

в раницата си, как да се ориентират 

сред природата и да се движат 

според маркировката на 

планинските маршрути. Децата 

научиха още колко е важно да пазим 

природата чиста като събраха и 

изхвърлиха на обозначените места 

боклука след излета.  

В образователното и интересно 

преживяване им помагаха 

специалист аниматор, както и доброволците от Клуба на НСО.  

Излетът беше част от проекта „Мисията- възможна!” на Родителската 

организация „Заедно за децата на Търговище”, част от Клуба на НСО. 

Проектът е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. 

 

ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ „РАБОТИЛНИЦА ЗА УСМИВКИ” ПРЕД 

РОДИТЕЛИ И ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ 

 

Екипът на проект „Работилница за усмивки” се срещна с родители и деца със 

специални нужди от Търговище. Срещата се проведе в Помощното училище 

„Д-р Петър Берон” в града.  

По забавен и атрактивен начин 

специалистите им разказаха за 

предстоящата работа по проекта. 

Благодарение на него 15 малчугани от 

града ще имат възможност да се докоснат 

до магията на театъра, да се включат в 

арт – ателиета и да подготвят интересен 

куклен спектакъл, подкрепяни от 

специалисти: специален педагог, психолог, актьор, кукломайстор и музикален 

педагог. 

В работата ще им помагат и доброволците от Клуба на НСО.  

Проект „Работилница за усмивки” се реализира от сдружение „Децата на 

Търговище” в партнъорство със сдружение „Дар” и с активната подкрепа на 

Помощното училище и Кукления театър в град Търговище. Той е финансиран 



 

    

  

от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2007- 

2014. 

 

 
 

ТЪРГОВИЩЕ КАЗА „ДА” ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН РЕФЕРЕНДУМ 

ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МАЖОРИТАРНИЯ ИЗБОР И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 

ГЛАСУВАНЕ 

 

31 активни граждани от Търговище казаха „ДА” на провеждането на онлайн 

референдум по въпросите за мажоритарния избор и задължителното 

гласуване. Те решиха това по време на „Гражданско събрание”, в което чрез 

интернет връзка 

взеха участие над 

200 човека от 10 

български града. 

„Гражданското 

събрание” в 

Търговище се 

проведе в Клуба на 

НСО. 

Припомняме, че 

през юли 2015 г. 

парламентът отхвърли два от трите важни въпроса за Националния 

референдум 2015 и така лиши гражданите от възможността да изразят 

мнението си по темите, които трябва да зависят именно от тях – избирателите, 

а не от политиците.  

В отговор на това мрежата Форум гражданско участие, част от която е и Клуба 

на НСО, в коалиция с повече от 240 граждански организации от цялата 

страна създадоха онлайн платформа – забраненият референдум. Тя дава 

възможност на всички желаещи да се запознаят с аргументите „за” и „против” 

и да гласуват по забранените въпроси.  
 

Гласувайте и Вие на адрес: http://zareferendum.bg 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБА НА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИНДЕКСА НА ПОЧТЕНОСТ НА ВЛАСТТА 

 

8 представители от НПО сектора и общинска администрация в Търговище се 

включиха в среща за обсъждане на предварителните резултати от 

http://zareferendum.bg/


 

    

  

инициативата „Индекс на местната система за почтеност” на Асоциация 

„Прозрачност без граници”. На срещата бяха представени резултатите от 

независимо наблюдение на работата на общинските съвети, кметовете, 

общинската администрация, бизнеса, гражданското общество и медиите във 

всички областни градове в страната, сред които и Търговище. Предстои 

извършване на наблюдение на участието на партиите в местните избори, 

както и на полицията и съда. 

 
Срещата се състоя на 16 септември във Варна. В нея взеха участие и 

представители на наблюдаваните институции от Варна, Шумен, Добрич и 

Силистра. 

Обобщените крайни резултати от Индекса ще бъдат широко оповестени след 

края на наблюдението в началото на следващата година. 

 

КЛУБЪТ НА НСО АПЕЛИРА КЪМ КАНДИДАДИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ДА ПОДПИШАТ "ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР" 

 

Клубът на НСО (като част от Гражданската инициатива за наблюдение на 

изборния процес, създадена с подкрепата на Асоциация „Прозрачност без 

граници”), предлага на представителите на политическите партии и 

кандидатите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и 

кметове в Търговище да 

подпишат "Обществен договор 

за почтено и открито 

управление в местната власт".  

Договорът цели да ангажира 

страните по него с 

предприемането на действия за 

ограничаване на нередностите в 

изборния процес, както и с 

дългосрочни мерки за 



 

    

  

противодействие на корупцията в местното самоуправление. Той предвижда: 

- Осигуряване на публичност на управленските програми; 

- Провеждане на разяснителна кампания сред избирателите за негативните 

ефекти от купуването на гласове и контролирания вот; 

- Създаване на основа за прозрачност, отчетност и почтеност в институциите 

на местната власт и местното самоуправление като се предприемат мерки за 

разработване на дългосрочна стратегия за превенция на корупцията в 

общините.  

От своя страна неправителствените организации също се ангажират с 

провеждането на независим мониторинг на изборния процес; с политическа 

безпристрастност; с предоставяне на информация и консултации за 

международните стандарти и добри практики за прозрачно, отчетно и почтено 

управление в местната власт.  

Екземпляр от договора вече е или ще бъде предложен на всички 

представители на политическите партии и кандидатите. 

 

 
 

НАШ ДОБРОВОЛЕЦ ПОЗДРАВИ УЧИТЕЛИ- ПЕНСИОНЕРИ В ПЪРВИЯ 

УЧЕБЕН ДЕН 

17- годишният Станислав Любенов, доброволец в Центъра за работа с 

доброволци към Клуба на НСО, посети учителите- пенсионери от 

пенсионерски клуб 

„Петко Рачов 

Славейков" в 

Търговище в първия 

учебен ден – 15-ти 

септември.  

Младежът получи 

покана след като 

спечели първа награда 

от радио-играта „Деца 

четат поезия в ефира 

на БНР“, за 

изразителния си 

рецитал на 

стихотворението на 

Иван Вазов „Отечество 

любезно”. 

По време на посещението си в пенсионерския клуб Станислав получи 

овациите на хората в третата възраст. Те взаимно си обещаха да се срещат и 

при други поводи за гордост и радост. 



 

    

  

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ УЧАСТВА В МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР ЗА АКТИВНИ 

ГРАЖДАНИ 

 
17- годишният Октай Мустафов, част от доброволческия екип към Клуба на НСО, 

посети Есенен лагер по темата за детското и младежко участие. Той бе 

оарганизиран от младежката мрежа „Мегафон“ в партньорство с Национална 

мрежа за децата (НМД). Събитието се проведе от 7 до 13 септември в района 

на Старозагорски минeрални бани. 

Есенният лагер събра на едно място шестнайсет младежи от осем 

организации- 

членове на 

НМД. Заедно 

с възрастни 

от същите 

организации 

те преминаха 

през сесии, 

ролеви игри 

и задачи 

посветени на 

темите за 

правата на 

децата и 

детското и 

младежкото 

участие. Бяха 

представени 

още 

концепцията, мисията и начина на работа на Национална мрежа за децата и 

на  „Мегафон“. 

За първи път нашият Октай бе и един от традиционните за формата на лагера 

ко-фасилитатори. Негов партньор бе Емануела Тодорова, а екипът от 

фасилитатори се състоя от дългогодишния приятел на „Мегафон“ Станислав 

Додов, както и Александър Киров – Координатор „Детско и младежко участие“ 

и Денница Маринчева – Асистент „Детско и младежко участие“. На лагерът 

присъства и Мария Брестничка – координатор „Мрежа“ в НМД. 

Младежът е изключително удовлетворен от участието си в лагера. Той 

разказа, че се връща в Търговище по- уверен в знаята си своите права и по- 

мотивиран да ги отстоява. Момчето, което е част от „Мегафон” и участва в 

редица нейни инициативи споделя още, че има желание съвместната им 

работа да продължи и занапред. 

Есенният лагер се провежда за четвърта поредна година. Инициативата ще 

има продължение с Пролетен лагер и ще завърши с Годишната среща на 

Национална мрежа за децата. Повече за него може да научите на сайта на 

организацията, тук:  http://nmd.bg/esenen-lager-utchi-mladezhite-kak-da-badat-

aktivni-grazhdani-i-da-poznavat-pravata-si/ 
 

http://nmd.bg/esenen-lager-utchi-mladezhite-kak-da-badat-aktivni-grazhdani-i-da-poznavat-pravata-si/
http://nmd.bg/esenen-lager-utchi-mladezhite-kak-da-badat-aktivni-grazhdani-i-da-poznavat-pravata-si/


 

    

  

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАШИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ПОСЕТИ МУЗИКАЛЕН 

ФЕСТИВАЛ В САМОКОВ 
 

Сред идеолозите на събитието е търговищенецът и експерт – доброволец в 
Клуба на НСО Деан Петров 

17- годишният Станислав Любенов (вдясно), част от нашите доброволци, 

участва в младежкия музикален фестивал „Ритъмът на планината”, който се 

състоя на 19 септември в Самоков. 

Младежът се завърна в Търговище изпълнен с приятни изживявания. Той 

разказа, че на събитието се е запознал с много млади хора, както от Самоков, 

така и от други точки на страната като Бургас и София. В ранната част на 

следобеда всички посетители са имали възможност да се включат в работни 

ателиета, посветени на увлекателни дейности, като приложни изкуства, спорт 

и музика. За най-активните сред тях е била предвидена и томбола с много 

награди. 

Преди да се стъмни фестивалът се е превърнал в музикална сцена за 

различни банди- перкусионната група Yambadon, пънк- рок бандата The Case, 

както й набралият популярност Zaffayah, който именно в Самоков е направил 

предпремиера на първия си солов албум “One in spririt”. 

Фесивалът се провежда за 5-та поредна година и негови идеолози са Liberty 

Records, в лицето на Анри Хаджийски и Младежки парламент- Самоков, 

както и учителят от „Заедно в час” Деян Петров. Последният е родом от нашия 

град Търговище и е част от екипа от доброволци- експерти на Клуба на НСО, 

които ни оказват безценна подкрепа в различни начинания! 

Повече информация за фестивала може да откриете тук:  
http://samokov365.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-5-

%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-

%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/  

 

http://samokov365.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-5-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
http://samokov365.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-5-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/
http://samokov365.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-5-%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF/


 

    

  

ДОБРОВОЛЦИ НАУЧИХА ПОВЕЧЕ ЗА РАБОТАТА С ДЕЦА СЪС 

СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
 

Доброволци от Клуба на НСО научиха повече за работата с деца със 

специални потребности. Младежите участваха в обучение, на което получиха 

знания за различните видове нарушения от психологът Цветелина Ганева и 

специалният педагог Мая Малчева, както и се запознаха с особеностите на 

общуването с деца със специални нужди. 

Новите знания подготвиха младежите за включване в проекта „Работилница 

за усмивки”, реализиран от сдружение „Децата на Търговище” в партньорство 

със сдружение „Дар”. По време на дейностите те ще подпомагат специалисти- 

специален педагог, психолог, актьор, кукломайстор и музикален педагог, 

които ще работят с деца със специални нужди от Търговище, като крайната 

цел е подготовка на куклен театрален спектакъл.  

„Доброволците бяха много любопитни и активно участваха в обучението”, 

сподели психологът Цветелина Ганева. Тя подчерта желанието, с което 

младежите се включват в проекта, както и факта, че те често участват в акции 

с хора в неравностойно положение. „Затова и обучението им беше толкова 

полезно и необходимо”, допълни специалиста. 

Обучението бе част от проекта „Работилница за усмивки”. Припомняме, че той 

има за цел да предложи алтернативни форми за себеизразяване и социално 

включване на деца със специални нужди, като използва театралните похвати. 

Проектът е с продължителност 7 месеца и е финансиран по Програмата за 

подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014г. 

Неговата стойност е 5541,25 евро, от който 4986,25 евро са финансирани от 

Програмата. 

 

 

 



 

    

  

 

 

КАНИМ КАНДИДАТ- КМЕТОВЕТЕ НА ТЪРГОВИЩЕ НА СРЕЩА- 

ДИСКУСИЯ 
 

По традиция Клубът на нестопанските организации- Търговище, в 

навечерието на местни избори, провежда СРЕЩА-РАЗГОВОР, на която каним 

всички кандидати за кметове 

на община Търговище.  

Срещите са открити и на тях 

присъстват представители на 

различни неправителствени 

организации, доброволци, 

граждани. 

Тази година срещата ще се 

проведе на 9 октомври, 2015 

г. от 16,00 ч., в залата на 

ресторант „Нова Мизия“.  

Повече информация 

очаквайте във фейсбук групата и сайта на Клуба. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА ПО ПРОГРАМА „МУЗИКА В ДЕЙСТВИЕ” В 

КАРИН ДОМ 
 

На 7 октомври във фондация „Карин дом”- Варна ще се проведе обучение за 

работа по програма „Музика в действие”. Обучителите ще бъдат от Фондация 

за децата в риск по света, които прилагат тази програма.  

 

ПРЕДСТОЯТ ДИСКУСИИ ПО ПРОЕКТ „ПРОМЯНА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ” 
 

Четири дискусии по проект „Промяна чрез участие”, изпълняван от Клуба на 

НСО, предстоят през месец октомври. Те ще 

бъдат на тема: „Семейно- ориентирани политики 

и комплексна подкрепа за деца и семейства”. 

Срещите ще се състоят на 6 октомври в Антоново 

и Омуртаг, и на 8 октомври в Опака и Попово. 

Поканени на дискусиите са представители на 

местните Общини, Дирекциите „Социално 

подпомагане”, училища, детски градини, 

граждани. Те са отворени за всички желаещи. 

Повече информация за местата на провеждане, 

както и как са преминали срещите очаквайте в 

следващия ни бюлетин, фейсбука и сайта на 

Клуба.  

Проект „Промяна чрез участие” е финансиран от 

Българо- Швейцарската програма за сътрудничество. 



 

    

  

ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 

„БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ” 

 

Вече започна  подготовката за Националната среща по проект „Библиотека на 

играчките”. Тя е насрочена за 3 и 4 ноември и на нея ще бъдат поканени 

представители на организациите, предоставящи услугата "Библиотека на 

играчките", сред които е и Клубът на НСО. Ще присъстват още НПО - 

работещи в областта 

на ранното детско 

развитие, семейства, с 

които е работил екипа, 

представители на 

местната власт и 

държавните 

институции, работещи 

с деца и семейства в 

риск и др. 

Припомняме, че 

Библиотеката на 

играчките 

функционира в Клуба 

на НСО от април 2014 

година. От началото на 2015 година тя стана мобилна услуга, като целта е 

деца на възраст между 0 и 7 години от отдалечени, маргинализирани райони 

в областта да получат достъп до нейните качествени образователни играчки. В 

края на миналата година инвентарът на библиотеката беше обновен с над 100 

нови играчки.  

Проект „Библиотека на играчките” е на Фондация за децата в риск по света 

(WWO), а Клубът на НСО е партньор по проекта. 
 

 
 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 

Министерството на образованието и науката отвори две процедури по 

Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН 

РАСТЕЖ“ 2014-2020  

1. BG05M20P001-3.002  „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила“ 

2. BG05M20P001-3.001  „Подкрепа за предучилищното възпитание и 

подготовка на деца в неравностойно положение“ 



 

    

  

 

Краен срок: 30 НОЕМВРИ 2015г., 23:59 часа 

http://zafondovete.eu/calls/bg05m20p001-3-001/ 

или http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=36  
 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема 

„Младежка заетост” 

http://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-nov-priem-po-nabirane-na-

zajavki-ot-rabotodateli-po-shema-ay-mladejka-zaetost-au-1140/  
 

Програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ 
 

Краен срок: 11 ОКТОМВРИ 2015 

Програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ е насочена към 

изграждане и увеличаване на капацитета на формални и неформални 

организации и граждански групи, работещи в областта на околната среда и 

обществената промяна.  

Чрез конкурс за малки проекти Програмата ще подкрепи общности, които 

имат активно отношение към случващото се в среда, чието равновесие е 

нарушено поради неблагоприятна човешка дейност. За повече информация: 

http://zafondovete.eu/calls/11-10-fondacia-ekoobshtnost/ 
 

Грантове за младежки проекти в областта на екологията 
 

Краен срок: ТЕКУЩ 

Търсят се велики хора с велики проекти. Млади хора, с доказана страст в 

избраната от тях тема, внимателен анализ на проблемите и решенията и 

солидна стратегия зад тяхната визия. Проектите трябва да са в началото на 

своя жизнен цикъл без създадена голяма организационна инфраструктура. 

Повече информация тук: http://zafondovete.eu/calls/youth-environmental-grants/ 

 
 

Скъпи колеги и приятели! 

Ние, от Клубът на НСО, ще се радваме и вашите добри идеи, практики, 

проекти да бъдат публикувани в нашия бюлетин. За това ни пишете на 

електронната поща на Клуба или ни информирайте по телефон.  

За контакти: 

http://zafondovete.eu/calls/bg05m20p001-3-001/
http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=36
http://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-nov-priem-po-nabirane-na-zajavki-ot-rabotodateli-po-shema-ay-mladejka-zaetost-au-1140/
http://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-nov-priem-po-nabirane-na-zajavki-ot-rabotodateli-po-shema-ay-mladejka-zaetost-au-1140/
http://zafondovete.eu/calls/youth-environmental-grants/


 

    

  

Email:  clubngo@abv.bg  

Телефони:  Клуб на НСО: 0601/ 6- 34- 25;  PR: 0897/ 99 07 67 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от Клуба на НСО и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

mailto:clubngo@abv.bg

