
Клуб на НСО- гр. Търговище 

МЕСЕЧЕН 

ИНФОРМАЦИОНЕН  

БЮЛЕТИН   

Клубът на НСО работи за утвърждаване ценностите на граж-

данското общество в Търговище и региона чрез: 

 Развитие на  силен и независим граждански сектор; 

 Овластени и информирани граждани; 

 Споделени ценности и трайни връзки - между самите су-

бекти на гражданското общество и между представители 

на Третия сектор, държавните институции и бизнеса. 

Контакти:  

гр. Търговище, ул. “30 

Януари “№ 1, ет. 3 

тел.:  0601/ 6- 34- 25;  

еmail:  clubngo@abv.bg ; 

PR: Камелия Ковачева 

тел: 0897 99 07 67 

 

ФЕВРУАРИ, 2016Г. 
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Скъпи колеги! 

Представяме Ви най- младото и еднов-

ременно най- младежкото сдружение 

член на нашият Клуб- „Граждански 

форум за младежта”. Ето визитката, 

която младежите от сдружението си 

изготвиха за свое лице и представяне: 

Сдружение „Граждански форум за 

младежта” е обединение на група мла-

ди хора от Търговище, които виждаме 

нашия град по-добро място за живее-

не. Място, където младите хора: 

-Ще имат възможност да се разви-

ват- професионално и личност-

но;  

-Ще си имат каузи и ще участват в 

граждански инициативи и 

дейности в обществена полза;  

-Ще бъдат толерантни и ще зачи-

тат човешките и граждански 

права на различните. Това са 

и нашите ЦЕЛИ.  

За тези и още много наши мечти за-

почваме да работим от ДНЕС! 

Ние сме находчиви, отговорни и с актив-

но мнение! Вярваме, че сами можем да 

ковем съдбата си и бъдещето ни е в наши 

ръце! Надяваме се, да срещнем подкре-

пата и на други млади хора от Търгови-

ще, които имат визия и мечти как живо-

тът в нашия град би станал по- добър за 

младите хора. 

Всеки, който пожелае може да стане наш 

член!  

 

Сегашният си облик сдружението придо-

бива в началото на 2016 година, когато е 

пререгистрирано в Търговищкият Окръ-

жен съд с нов устав, председател и упра-

вителен съвет. То е създадено през 2002 

година като дейността му е ориентирана 

към участие в кампании за подкрепа на 

обществени каузи, благотворителност, 

партниране на други организации при 

изпълнение на младежки дейности и др. 

Постепенно дейността му спира и така до 

днес, когато сдружението е възродено и 

търси своите нови каузи и поддръжници.  

Станете един от нас! 

за тях дейност – играта. 

Чрез новия ни съвмес-

тен проект “Пътуваща 

библиотека: Играчки и 

музика в действие”, 

Фондация за децата в 

риск по света (ФДРС) и 

Клуба на НСО – Търго-

вище, искаме да предос-

тавим възможност на 

тези деца да се потопят 

във вълшебния свят на 

играта и чрез нея да 

Какво обединява едни 

на пръв поглед различ-

ни места като детска 

яслена група, детско 

отделение на болница и 

читалище на село? Вся-

ко едно от тези места се 

посещава от деца, които 

имат нужда да бъдат 

стимулирани и подкре-

пяни в развитието си 

чрез най-естествената 

общуват пълноценно с 

връстниците и родите-

лите си, да се развиват 

и забавляват. 

“Пътуваща библиотека: 

Играчки и музика в 

действие” е продълже-

ние на проект “Мобилен 

подход към Библиотека 

на играчките”, изпъл-

няван съвместно от 

ФДРС и Клуб на НСО- 

Ново сдружение работи за младите в Търговище 

“Пътуваща библиотека на играчките ще радва 

повече деца в Търговище 
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НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

В тази 

рубрика  

Ви 

запознаваме 

с  нашите 

членове  

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА 

Започваме да 

работим и в  

Детското 

отделение на 

МБАЛ- 

Търговище, 

както и в 

Детската яслена 

група към ОДЗ 

„Пчелица“ в 

града  

Контакт:  

Председател: 

Цветелина Ганева 

Тел: 0876838774 

Адрес : гр. 

Търговище, ул. “30 

януари”№ 1, ет.3 



Търговище и финансиран 

от в рамките на Програма-

та за подкрепа на НПО в 

България по Финансовия 

механизъм на Европейско-

то икономическо простран-

ство 2009-2014 г. Целта на 

проект “Мобилен подход 

към Библиотека на играч-

ките” бе подкрепa за детс-

кото развитие и насърча-

ване връзката родител-

дете за уязвимите деца и 

семейства от изолирани 

населени места чрез осигу-

ряване на достъп до прог-

рамата “Библиотека на 

играчките”. 

След вдъхновяващите ре-

зултати от проекта през 

ноември 2015 г., ФДРС и 

Клубът на НСО решиха, 

че е необходимо неговото 

продължение за надграж-

дане на постигнатото с цел 

създаване на цялостен мо-

дел за мобилна работа, 

който да съответства и да 

бъде приложим и на други 

места. Чрез настоящия 

проект програмата достига 

до деца от маргинализира-

ни общности в изолирани 

населени места, деца, кои-

то по здравословни причи-

ни са временно отделени 

от обичайната си среда, 

както и подпомага адапта-

цията в процеса на преход 

от детска ясла към детска 

градина. Обхващането на 

нови целеви групи дава 

възможност на повече про-

фесионалисти работещи с 

деца да повишат разбира-

нето си за значението на 

играта и да обогатят прак-

тиките си. Дейностите по 

проекта ще се извършват 

на три места: 

    -Читалището в с. Дави-

дово като притегателен 

център за местната общ-

ност 

    -Детското отделение на 

МБАЛ Търговище, където 

най-малките пациенти по-

лучават здравна грижа и 

емоционална подкрепа 

    -Детската яслена група 

към ОДЗ „Пчелица“, къде-

то малките пчелички опоз-

нават света. 

На всяко от местата, ФДРС 

и Клуб на НСО целят да 

създадат сигурна и спокой-

на среда, близка до оби-

чайната за децата, позво-

ляваща им да се потопят в 

света на играта и така да 

развиват уменията си. В 

читалището в с. Давидово 

активно ще се включват 

родители в групи за игра 

за насърчаване връзката 

родител-дете и повишава-

не знанията на родителите 

за детското развитие и ро-

лята на играта. В детското 

отделение на болницата, 

децата ще имат възмож-

ност да се разсеят от бол-

ничната среда и да се за-

бавляват, което ще подпо-

могне процеса на тяхното 

възстановяване, а чрез за-

ниманията в детската ясла 

ще се разшири кръгозорът 

на децата и ще се улесни 

преходът към детска гра-

дина. 

Освен изпълнението на 

програма „Библиотека на 

играчките“, в проекта ще 

бъде включена още една от 

програмите на Фондация 

за децата в риск по света – 

Музика в действие, която 

също подкрепя детското 

развитие и връзката ро-

дител-дете чрез структу-

рирани игрови сесии. 

Двете програми са част от 

подхода Element of Play® 

на Worldwide Orphans 

Foundation (WWO). Той 

представлява съвкупност 

от интегрирани програми, 

подкрепящи детското раз-

витие чрез игра. 

Чрез прилагането на мо-

билния подход в различ-

ни контексти в региона на 

Търговище, ФДРС и Клуб 

на НСО се стремят да съз-

дадат работещ модел за 

успешното приложение 

на мобилната услуга в 

други населени места в 

България. 

Текст: WWO 

Деца от с. Давидово играят с играчки от  пътуващата  

библиотека  

ПРЕДСТАВИХМЕ  ПЪТУВАЩА БИБЛИОТЕКА НА ИГ-

РАЧКИТЕ– 2 ПРЕД СПЕЦИАЛИСТИ И РОДИТЕЛИ  
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Клубът на НСО подпома-

га 10 ученици от село Вар-

дун да продължат средно-

то си образованието в про-

фесионални гимназии в 

Търговище. Младежите 

получават безплатни кар-

ти за транспорт, учебници 

и учебни помагала.  

В отговор, в края на пър-

вия срок, можем да се пох-

валим с отличния успех на 

едно от децата, както и с 

пет много добри ученици и 

трима, показващи добри 

резултати. Освен това, 

младежите са намалили 

отсъствията си и редовно 

посещават училище.  

Помощта, която оказваме е 

възможна благодарение 

на програма „Равен шанс - 

достъп до средно образо-

вание“, финансирана от 

Фондация „Тръст за Со-

циална Алтернати-

ва“ (“ТСА”). Тя има за цел 

да подобри достъпа до 

средно образование на 

младежи от социално сла-

би семейства като пре-

махне основни образова-

телни бариери.  Програ-

мата подпомага ученици 

от 8 до 12 клас с доказана 

финансова нужда и моти-

вация за продължаване 

на образованието. 

 

НАМАЛЕНИ ОТСЪСТВИЯ И ВИСОК УСПЕХ ПОКАЗВАТ УЧЕНИЦИТЕ, 

НА КОИТО ПОМАГАМЕ ДА ПРОДЪЛЖАТ СРЕДНОТО СИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

годарение на тях майки и 

татковци от Търговище и 

с. Баячево имаха възмож-

ност да си говорят за труд-

ностите и радостите около 

отглеждането на своите 

деца. В работата им пома-

гаше и психолога от Клу-

ба на НСО Цветелина Га-

нева. 

Групите бяха част 

от проекта на РО 

„Мисията- възмож-

на!”, финансиран 

по Програма за под-

крепа на НПО в 

България по Фи-

нансовия механи-

зъм на ЕИП 2009-

2014 г. 

При последните си 

срещи по проекта 

родителите бяха катего-

рични, че групите са се 

превърнали във важно за 

тях пространство за споде-

ляне на въпроси и чувст-

ва, перспективи и измина-

ти пътища. Те се обедини-

ха около идеята, че групи-

те им помагат в трудното 

ежедневие и имат нужда 

от тях. 

Майките и татковците се 

надяват проектът 

„Мисията- възможна!” да 

намери своето продълже-

ние, а дотогава решиха  да 

се срещат веднъж месеч-

но. Надяват се също пове-

че родители да се присъе-

динят към тях, защото е 

важна подкрепата, която 

други родители със същи-

ПРИКЛЮЧИХА РОДИТЕЛСКИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „МИСИЯТА- 

ВЪЗМОЖНА!”. СРЕЩИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ 

Наситени с много емоции 

бяха всички срещи на ро-

дителите на деца с увреж-

дания, посещаващи роди-

телските групи за взаимо-

помощ, организирани от 

РО „Заедно за децата на 

Търговище”. Групите про-

дължиха осем месеца. Бла-

Родителите се надяват  проект “Мисията– 

възможна!” да  бъде продължен  
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те проблеми могат да им 

дадат. 

Със същия ентусиазъм ро-

дителите искат да продъл-

жат и образователните 

срещи-излети сред приро-

дата част от дейността по 

проекта „Инициативите за 

сплотяване на родителс-

ката общност”. На тях  де-

ца със специални потреб-

ности, техните братя и сес-

три, приятели, майки и 

татковци посещавайки 

различни кътчета от род-

ния край научаваха инте-

ресни факти и 

явления от све-

та наоколо. В 

пътешествията 

и образовател-

ните игри им 

помагаха ани-

матор и добро-

волците от Клу-

ба на НСО.  

Следващото пъ-

туване вероятно 

ще бъде през 

месец април, а 

скоро предстои да бъде набелязана и конкретната 

дестинация. 

подкрепа ще проведем Училище за 

бременни и Училище за родители, в 

които освен неосигурени, могат да се 

включат и други жени от населените 

места. За своевременно установяване 

на заболявания ще проведем скри-

нинг на деца до 7 години, а педагог 

ще работи със семействата за ранното 

включване на 

децата в образо-

вателната систе-

ма. 

Предвидените в 

проекта дейности 

срещнаха интере-

са и подкрепата 

на жените, при-

състващи на ин-

формационните 

срещи. Те подчер-

таха колко необ-

ходимо е просле-

дяването на бременността при здрав-

но неосигурените жени, тъй като това 

би минимизирало рисковете от неп-

редвидени усложнения, които могат 

да застрашат живота и здравето както 

на майката, така също и на бебето. 

Като особена ценна беше определена 

и подкрепата от специалисти след 

раждането на детето, когато май-

ките ще получават съвети за пра-

вилното отглеждане на детето от 

акушерка в собствените си домо-

ве.  

УСИЛИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

НАРЕДБА 26 

Основните ни усилия през месеца 

бяха насочени към изясняване на 

механизма, по който бременни 

жени без здравни осигуровки мо-

гат да получат един безплатен 

медицински преглед и изследва-

ния по Наредба 26 от МЗ.  

Благодарение на съдействи-

ето на РЗОК- Търговище, 

ДКЦ Св. „Иван Рилски” 

ООД, лични лекари и АГ- 

специалисти първото нап-

равление за акушер– гине-

колог, издадено в нашата 

община по тази Наредба ве-

че е факт, а бъдещи майки 

вече преминаха през първи-

те необходими прегледи. 

ЖЕНИ ОТ ТЪРГОВИЩКО СЕ ЗАПОЗНАХА С НОВИЯ НИ ПРОЕКТ „ЗА ПО- 

ДОБРО ЗДРАВЕ И ОБРАЗОВАНИЕ” 

Серия от информационни 

срещи запознаха над 50 жени 

от Търговище и селата Подго-

рица, Давидово, Голямо Ново 

с възможностите на проект 

„За по- добро здраве и образо-

вание”, който реализираме в 

тези населени места. 

Като част от проекта ще бъде 

проследена бременността от 

АГ специалист на 25 здравно 

неосигурени жени, а след 

раждането на детето акушер-

ка ще подпомага майките в 

продължение на 6 месеца. 

Успоредно с индивидуалната 

Продължат и образователните срещи-

излети сред природата  
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Представители на 

фондация „Хабитат 

България” проведоха 

в Търговище обуче-

ние на тема 

„Енергийна ефектив-

ност на жилището”. 

Партньор на органи-

зацията в нашия град 

е Клубът на НСО. 

По време на уъркшо-

па семейства с ниски 

доходи от Търговище 

и селата Голямо Но-

во, Баячево и Вардун 

получиха ценни съве-

ти за това как на 

практика да поддър-

жат жилището си 

комфортно, топло и 

светло, като в същото 

време използват въз-

можно най- малко 

електроенергия и ре-

сурси за отопление. 

Наскоро те са ремон-

тирали домовете си 

благодарение на без-

лихвените заеми, ко-

ито фондацията от-

пуска на нуждаещи 

се семейства, отглеж-

дащи деца. Това се 

случва и в Търговищ-

ко благодарение на 

проекта 

„Подобряване на жи-

лищните условия 

чрез безлихвено фи-

нансиране за жилищ-

ни подобрения на се-

мейства с ниски дохо-

ди, отглеждащи де-

ца”. Той е финанси-

ран от Фондация 

„ВЕЛУКС“. 

ОБУЧЕНИЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЕ ПРОВЕДЕ В 

ТЪРГОВИЩЕ 

те пеят, танцуват, ре-

цитират, подготвят 

костюмите си за пред-

ставлението в твор-

ческите ателиета, ор-

ганизирани по проект 

„Работилница за ус-

мивки”. В работата 

им помагат специа-

листи- актьор, куклу-

майстор, психолог, 

специален и музика-

лен педагог, както и 

доброволци.  

Спектакълът е по ед-

ноименната приказка 

на Х. К. Андерсен 

„Грозното патенце” и 

ще бъде представен 

пред публика в края 

на март на две места 

– в салона на Помощ-

ното училище, както 

и на вълнуващата 

сцена на Държавен 

Куклен театър- Тър-

говище.Точните дати 

ще бъдат определени 

скоро и публикувани 

на страницата на 

проекта във фейсбук.  

„Когато има желание, 

вяра и малко помощ 

се оказва че можеш 

СПЕКТАКЪЛ- ПОДАРЪК ЗА ТЪРГОВИЩЕНЦИ 

РЕПЕТИРАТ В „РАБОТИЛНИЦАТА ЗА УСМИВКИ”  

Започна трескавата 

подготовка за спекта-

къла, който децата от 

ПУИ “Д-р Петър Бе-

рон” ще подарят на 

търговищенци в края 

на март. Малчугани-
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80 семейства са подкрепени по тази програма 

само за миналата  година от Клуба на НСО, а 

от началото на програмата те са над 250 



да правиш много не-

ща, дори и такива, за 

които не си предпола-

гал”, споделят специ-

алистите. Те разказ-

ват, че благодарение 

на съвместната им 

работа, в някои от де-

цата са се отключили 

интереси и способнос-

ти, за които дори не 

са предполагали- пев-

чески, творчески, пое-

тични. За това помага 

и индивидуалният 

подход, прилаган към 

всяко дете, съобразен 

с неговите възмож-

ности и потребности.  

Проект "Работилница 

за усмивки" е финан-

сиран по Програмата 

за подкрепа на НПО 

в България по Фи-

нансовия механизъм 

на ЕИП 2009- 2014 г. 

Реализира се от сдру-

жение “Децата на 

Търговище” съвмест-

но със сдружение 

“Дар” и с подкрепата 

на Помощното учили-

ще и Кукления теа-

тър в Търговище 

За първи път „Денят 

на розовата фланел-

ка" е проведен в Ка-

нада през 2007 годи-

на. Поводът е инци-

дент в едно от учили-

щата на провинция 

Нова Скотия. При от-

криването на учебна-

та година група по-

големи ученици се 

подиграват и тормо-

зят деветокласник, че 

е дошъл в училище, 

облечен с розово поло, 

докарвайки го до 

плач. На следващия 

ден двама негови съу-

ченици купуват и 

разпространяват сред 

връстниците си 50 

розови тениски в под-

крепа на тормозения 

техен съученик. Тази 

инициатив бързо ста-

ва популярна сред 

учениците от други 

училища и държави 

и така до днес, когато  

на 24 февруари хиля-

ди училища в цял 

свят отбелязват Деня 

на розовата фланел-

ка. 

ПОСЛАНИЯ СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ В 

ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 

В Деня на розовата 

фланелка розовият 

цвят е символ на раз-

чупените стереотипи, 

а посланията срещу 

тормоза са по-силни и 

достигат до повече 

хора. Затова и ние, 

доброволците от Клу-

ба на НСО, решихме 

да напишем своите 

разбирания срещу 

тормоза в училище и 

стереотипите, свърза-

ни с пола, именно в 

този ден. Вижте ни с 

тях. 
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Доброволчество 



Доброволци от Клуба на 

НСО посетиха потребите-

лите на Комплексът за 

психично- здравни гри-

жи в общността в търго-

вищкия кв. Бряг, за да 

им честитят 1 март– Деня на 

пристигането на Баба Марта. 

Размениха си мартенички, 

почерпиха се за празника, пя-

ха, танцуваха, рисуваха и се 

забавляваха с тях. Заедно 

прочетоха и легендата за мар-

теницата, като си пожелаха: 

„Да сме живи, да сме здрави, 

да прогоним лошите мисли и 

добри неща да ни съпътст-

ват!”. Обещаха си и нови сре-

щи при хубави поводи като 

този!  

мрежа за децата от 

Североизточен цент-

рален регион 

(областите Шумен, 

Разград, Търговище и 

Силистра), както и 

представители на ор-

ганизации, които са 

поканени за членове 

на Мрежата. От Клу-

ба на НСО присъства-

ха изпълнителният 

директор Невена Ма-

джарова, и председа-

телят на РО „Заедно 

за децата на Търгови-

ще” Светла Янчева. 

С добро настроение и 

повишен интерес бя-

ха обсъдени актуални 

В Разград се проведе 

първата за 2016г. ре-

гионална среща, коя-

то събра заедно пред-

ставители на всички 

организации - члено-

ве на Национална 

въпроси и проблеми, 

касаещи дейността на 

организациите от ре-

гиона. Споделени бя-

ха добри практики, 

изведени бяха конк-

ретни предложения 

за съвместна работа и 

добро взаимодейст-

вие. Домакин на сре-

щата бе Сдружение 

„ЖАНЕТА”, което уп-

равлява Центъра за 

обществена подкрепа 

в град Разград. 

ДОБРОВОЛЦИ ВЪРЗАХА МАРТЕНИЧКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

НА КОМПЛЕКСА В  КВ. БРЯГ 

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ГОДИНАТА НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НМД ЗА СЕВЕРОИЗТОЧЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН 
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ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ  



Търговищкият опит за 

обединение на НПО 

сектора беше предста-

вен на среща в Шумен. 

За добрите практики, 

които Клубът на НСО е 

натрупал в тази област  

говори изпълнителният 

директор на сдружение-

то г-жа Невена Маджа-

рова. Повече за това 

може да прочетете в 

статията на информа-

ционният сайт ТОП 

НОВИНИ, тук:  http://

shumen.topnovini.bg/

ПРЕДСТАВИХМЕ ДОБРИТЕ НИ ПРАКТИКИ ЗА 

ОБЕДИНЕНИЕ НА НПО СЕКТОРА В ТЪРГОВИЩЕ 

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „ВЯРА В ДЕЦАТА И СЕМЕЙСВОТО” 

Снимка: ФОНДАЦИЯ ЛАЛЕ 

мейно-ориентиран подход във всич-

ки области, засягащи детското бла-

госъстояние. Проектът се изпълнява 

от Сдружение „Дете и пространство”, 

Национална мрежа за децата и Инс-

титут за изследване на населението 

и човека (ИИНЧ) – БАН.  

На срещата присъстваха представи-

тели на организациите – членове на 

Клуба на нестопанските организа-

ции, родители на деца с уврежда-

ния, приемни родители.  

В началото на събитието Атанас Ен-

чев от Клуба на НСО – Регионален 

координатор на Национална мрежа 

за децата за Североизточен центра-

лен регион /обединяващ в себе си 

областите Търговище, 

Шумен, Разград и Си-

листра/, представи нак-

ратко целите на проекта, 

основните принципи и 

подходи, както и сектор-

ните направления, по 

които Визията се консул-

тира с родители и предс-

тавители на организа-

ции.  

Присъстващите изразиха своите 

препоръки, с което допълниха 

дадените вече предложения във 

Визията и се обединиха в мнени-

ята си, че Визия е възможност за 

синхронизиране на съществува-

щите вече нормативни документи 

и превръщането им в реално при-

ложими и действащи на практи-

ка. Основно препоръките бяха 

насочени към направленията 

„ С о ц и а л н а  п о л и т и к а ” , 

„ З д р а в е о п а з в а н е ”  и 

„Образование”.  

В духа на безценните български 

традиции, събитието бе любезно 

уважено и от Баба Марта, която 

върза мартенички на всички 

участници и им пожела здраве и 

късмет. 

По- рано Визията бе консултира-

на и с родители и представители 

на организации, работещи с деца 

и семейства в риск в сградата на 

Комплекса за здравни и социал-

ни услуги – Търговище. 

РОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОБСЪЖДАХА НУЖДАТА ОТ 

ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ 

Клубът на НСО бе домакин на 

втората за Търговище дискуси-

онна среща с родители и про-

фесионалисти, работещи с деца 

и семейства, дошли за да изра-

зят своето мнение и препоръки 

относно необходимостта от съз-

даването на Визия за семейна 

политика.  

Проект  „Визия за семейна по-

литика в подкрепа на децата и 

семействата в Р. България” 

поставя началото на обществен 

дебат за нуждата от цялостна 

визия за семейна политика в 

България с ясни цели, мерки и 

дейности и възприемаща се-
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Наши представители присъстваха на работна среща на организации-

те, финансирани по програма „Вяра в децата и семейството” на фонда-

ция Лале. Тя се проведе в Старозагорски минерални бани на 18 и 19 

февруари. Целите на срещата бяха обмяна на опит и изводи от работа-

та между организациите; подготовка и описание на моделите на рабо-

та; структуриране на информация за оценка на социалното въздейст-

вие от на програмата. Повече за срещата може да намерите на сайта 

на организацията: http://www.tulipfoundation.net/bg/index/ 



Клубът на НСО в Търговище е създаден през 1997 

г. по инициатива на 15 граждански сдружения, ра-

ботещи в обществена полза. 

Регистриран е по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел през 2000 в Търговищки Окръжен 

съд. От 2010 година има регистрация в Агенцията за 

социално подпомагане и Държавна агенция за зак-

рила на детето като доставчик на социални услуги 

за деца. Към настоящия момент в Клуба членуват 25 

организации. Те са юридически регистрирани, 

имат свои устави и ръководства. Всяка от тях реа-

лизира дейности и инициативи със и за своите чле-

нове, които покриват широк спектър от обществе-

ни и граждански потребности, като: гражданска 

активност, социални дейности, образование, здра-

веопазване, култура, доброволчество, права на чо-

века, милосърдие и благотворителност, екология, 

интеркултурни връзки и европейска интеграция 

Ние сме в интернет! 

Сайт:  

http://www.clubngo.org 

Facebook: 

www.facebook.com/clubngo 

Контакти:  

гр. Търговище, ул. “30 Януари “№ 1, ет. 3 

тел.:  0601/ 6- 34- 25;  

еmail:  clubngo@abv.bg ; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  

Проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана 

работна среда 

Крайни срокове: 

      10 МАРТ 2016 за проекти със социална насоченост 
 29 МАРТ 2016 за проекти със стопанска насоченост. 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за фи-

нансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни 

увреждания в специализирана работна среда. 

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприя-

тия и кооперации на хора с увреждания. 

Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона 
за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ. 

Повече информация може да получите: http://zafondovete.eu 

mailto:clubngo@abv.bg

