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 КАЛЕНДАР 

10 март - Ден на Холокоста 

Св. Галина, имен ден празнуват: Галина, Галя, 

Галин. 

11 март - Ден на ракетните войски и артилерията 

на българската армия 

12 март - Световен ден срещу цензурата в интер-

нет 

15 март - Световен ден на потребителя  

Ден на здравния и санитарния инспектор  

16 март - Ден на астрономическите обсерватории 

 
 

НАСО поздравява всички  

с настъпващите празници! 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

Осма среща по проекта BITSE – Рим, Италия 

На 5 и 6 март 2014г. в Рим, Италия, се проведе среща на 

партньорите по проекта BITSE. Срещата бе осма по ред и 

последна преди окончателното приключване и представяне 

на резултатите от проекта на 18 и 19 юни в Брюксел, Белгия. 

Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от 

училище към заетост на хората с увреждания и е финанси-

ран от Европейската комисия. По време на срещата бяха 

обсъдени окончателните варианти на Общия доклад от про-

екта, наръчници с най-добри практики „Изследване на барие-

рите“ и „Преодоляване на бариерите“, Анализ за категориза-

ция на бариерите и Препоръки на партньорите. Вижте повече 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

ДАЗД публикува доклада за дейността си през 2013 г. 

Докладът за дейността на Държавната агенция за закрила на 

детето /ДАЗД/ през 2013 г. обхваща и обобщава изпълнение-

то на целите и политиките, залегнали като основни принципи 

в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за 

закрила на детето. Докладът отразява дейността на ДАЗД по 

изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 

2018 г.,Националната програма за закрила на детето, Нацио-

налната програма за гарантиране на правата на децата с 

увреждания 2010-2013 година, Националния план за превен-
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ция на насилието над деца 2012 – 2014 г., както и по изготвя-

нето и структурирането на Консолидирания доклад.  

Вижте повече 

Броят на самозаетите лица в ЕС се повишава 

По данни на Евростат броят на самозаетите лица в ЕС се 

повишава като през периода 2008 - 2012 г. те са се увеличи-

ли с над 28%, съобщи на 5 март 2014г. в Мадрид заместник-

министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. 

Тя участва в заключителната конференция по проект TRADE 

– Европейска мрежа за подкрепа на самонаетите и икономи-

чески зависими работници. Форумът се провежда със специ-

алното участие на заместник-министър Росица Янкова и Ми-

гел Гарсия Мартин, генерален директор на Дирекция 
„Самостоятелна заетост и социална икономика“ в Министерс-

твото на заетостта и социалната сигурност на Кралство Испа-

ния.                                                                          Вижте повече 

Близо половин милиард по ОПРЧР за общините 

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си” (ОП РЧР) 2007-2013 за общините са платени над 467.5 

млн. лв., каза министърът на труда и социалната политика 

Хасан Адемов на Общото събрание на Националното сдру-

жение на общините в Република България (НСОРБ), което се 

проведе на 6 март 2014г. „Над 388.4 млн.лв. са плащанията 

към общините по проекти с бенефициенти Агенцията за соци-

ално подпомагане и Агенцията по заетостта. Близо 79.1 

млн.лв. са изплатени по схеми, по които директен бенефици-

ент са общини”, съобщи министър Адемов.         Вижте повече 

Обсъждат 2% вдигане на осигуровките 

Вдигане на осигуровките с поне 2% ще обсъжда на 12 март 

комисията по осигурителни отношения на Националния съвет 

за тристранно сътрудничество. Ако мярката бъде одобрена 

от синдикатите, бизнеса и правителството, тя ще залегне в 

пакт за реформа в осигурителното и трудовото законодателс-

тво. Предложението за вдигане на осигуровките е направено 

от КНСБ, но се подкрепя и от правителството. То предвижда 

вноската за фонд “Пенсии” да бъде увеличена с 1% и да ста-

не 18, 8 %. Това ще вкара в НОИ допълнително 190 млн. лв. 

на година.                                                                 Вижте повече 

Заявленията за пенсии - вече и по електронен път 

Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж, които привеждат нормативния акт в съ-

ответствие с влезлите в сила от началото на годината изме-

нения в Кодекса за социално осигуряване. Голяма част от 

промените в Наредбата регламентират електронизирането на 

административните услуги, предлагани от НОИ. Създава се 

допълнителна възможност заявленията за отпускане на пен-

сии и добавки към тях, както и заявления за преизчисляване 

на пенсии за придобит допълнителен осигурителен стаж и 
осигурителен доход след пенсионирането да бъдат подавани 

и по електронен път.                                               Вижте повече 

Методическо ръководство за предоставяне на социална-

та услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи” 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

Ева Жечева и изпълнителният директор на Агенцията за со-

циално подпомагане Ивайло Иванов утвърдиха Методическо 

ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център 

за настаняване от семеен тип за деца и младежи”. Ръководст-

вото има за цел да представи минималните изисквания за 

функциониране и качество на услугата „Център за настанява-

не от семеен тип за деца и младежи” /ЦНСТДМ/.  

Вижте повече 

ДАЗД и УНИЦЕФ България в кампания срещу насилието 

над деца 

На 7 март 2014г. УНИЦЕФ България обяви старта на дългос-

рочна кампания срещу насилието над деца и призова „Да нап-

равим невидимото видимо. Да спрем насилието над деца.“ 

Кампанията подкрепиха г-жа Ева Жечева, Председател на 

Държавната агенция за закрила на детето, и г-жа Кристалина 

Георгиева, Европейски комисар по международно сътрудни-
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чество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. „Тази кам-

пания е една провокация към обществото, към всеки, който 

приема насилието като традиция“, каза г-жа Ева Жечева.  

Вижте повече 

МС прие Стратегията за развитие на държавната адми-

нистрация 

Министерският съвет прие Стратегия за развитие на държав-

ната администрация. Тя обхваща периода до 2020 г. и в нея 

са заложени основните реформи за развитието на българска-

та администрация, която да работи по-активно в полза на 

хората. Документът има четири стратегически цели. Първата 

е ефективното управление и върховенство на закона – създа-

ване на устойчива нормативна рамка, ограничаване на сре-
дата за нерегламентирани и корупционни практики, подобря-

ване на планирането и бюджетирането, подобряване на инс-

титуционалната рамка, въвеждане на системи за управление 

и контрол на качеството.                                        Вижте повече 

Предлагат отмяна на Закона за публично-частното парт-

ньорство 

Министерски съвет предлага на Народното събрание да от-

мени Закона за публично-частното партньорство. Причината 

е, че той не дава никакви специални условия за облекчаване 

на инвестиционния процес в държавата, а го затруднява. В 

него е възприет ограничителен подход, като изрично са посо-

чени дейностите от обществен интерес, в които може да се 

реализират проекти на принципа на публично-частното парт-

ньорство – обекти на техническата инфраструктура, на соци-

алната инфраструктура и на зелената система.  

Вижте повече 

Стартираха насърчителните мерки за заетост и обучение 

От 04.03.2014 г. бюрата по труда в цялата страна стартираха 

процедури за подбор на работодатели за ползване на насър-

чителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърча-

ване на заетостта. Работодателите могат да кандидатстват 

за финансиране на 2 430 работни места, които са обезпечени 

с финансови средства от Държавния бюджет. Съветите за 

сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените 

заявки от работодателите до 14.03.2014 г.           Вижте повече 

България с двама представители на 11-те Зимни Парао-

лимпийски игри 

600 спортисти от 45 страни започнаха голямата битка за ме-

дали на параолимпийските игри в Сочи, които започнаха от 7 

март. Състезанията продължават до 16 март и включват 72 

състезания. Този зрителите ще видят и дебюта на сноуборда 

при хората с увреждания. България е представена от двама 

състезатели. За разлика от летните параолимпийски игри, 

страната ни не е печелила медал от 1994 г. насам. Този път 

стискаме палци в ски бягането за Желяз Колев от Варна и 
Светослав Георгиев, който е студент в НСА. И двамата са с 

нарушено зрение.                                                    Вижте повече 

 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Изоставена България 

Обезлюдяването на обширни райони е един от най-тежките 

проблеми на България. Факт е, че именно той се превръща в 

катализатор на миграция и към Западна Европа. Николай 

Цеков потърси мнения по темата. Непосредствено преди 

1944 година обезлюдяващите райони на България са състав-

лявали не повече от 10 на сто от нейната територия. Понас-

тоящем общините с непрекъснато намаляващо население 

заемат над 95 на сто от площта на страната. В някои почти 

напълно обезлюдени земи средната гъстота на населението 

е под 5 души на квадратен километър.               Вижте повече 

Растежът на икономиката през 2013 г. - 0.9% 

Почти един процент е бил реалният ръст на икономиката 
през 2013 г., показват предварителните данни на Национал-

ния статистически институт (НСИ) за брутния вътрешен про-
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 КУЛТУРА 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
дукт на страната, публикувани в сряда. Очакванията на пове-

чето анализатори бяха за ръст от около 0.5-0.6% за цялата 

2013 г. По-добрите резултати идват от ревизиите в данните, 

най-вече по-силният ръст при инвестициите за последното 

тримесечие. Експресните оценки всъщност показваха спад на 

инвестиционната активност за периода октомври - декември 

2013 г. Европейската комисия също повиши очакванията си за 

българската икономика с есенната си прогноза. Тя е за увели-

чение от 1.7% през 2014 г. (старата прогноза беше за 1.5%).  

Вижте повече 

Бедността - проблем номер едно за България 

Корупцията се възприема като проблем №1 в световен ма-

щаб, а за България това е бедността. Това сочат резултатите 
от годишното изследване на световната асоциация 

УИН/"Галъп интернешънъл", водеща глобална асоциация в 

пазарните изследвания и допитванията до общественото 

мнение. Годишното проучване се провежда в последните ме-

сеци на всяка година от 1977 г. насам. В последното издание 

на изследването са интервюирани 66 806 души от 65 държа-

ви, което е представително за 77% от световното население.  

Вижте повече 

Звезди ще пеят благотворително за изграждането на детс-

ка площадка във В. Търново 

Нешка Робева и нейният спектакъл Еньовден, Веселин Мари-

нов, Мариана Попова, Искрен Пецов, Йоанна Драгнева, Мими 

Иванова, Теди Кацарова, Стефан Илчев, Маги Джанаварова, 

вокална група Щурче, танцова формация „Танцувам не по-

различно от теб“, училище за певци „D Stars“, Стефани Бори-

сова, Кристиана Асенова, Иво Танев и актьорът Славчо Пеев 

ще вземат участие в организирания от "Сдружение Азбукари" 

и Magic TV благотворителeн концерт "Вярвам в теб!" в подкре-

па на децата с увреждания.                                    Вижте повече 

Работна среща "Ранна интервенция на деца" 

Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Карин Дом", член 

на НАСО, проведоха работна среща за споделяне на опит в 

сферата на „Ранната интервенция за деца“ и семейно ориен-

тирания подход при предоставянето на тази услуга. Събити-

ето бе открито от Елка Налбантова, директор на фондация 

„За Нашите Деца“ и модерирано от Мария Петкова, директор 

на фондация „Лале“. Целта на събитието беше да събере 

неправителствени организации от цялата страна, които пре-

доставят услугата и да споделят по между си своя опит, нап-

редък, постигнати резултати и затрудненията, които имат в 

работата по „Ранна интервенция“.                       Вижте повече 

Стартира социалната инициатива „Приятел на месеца“ 

По идея на г-жа Албена Атанасова – заместник кмет на Сто-

лична община стартира инициативата „Приятел на месеца“. 

Чрез нея популярни лица, ангажирани през последните годи-

ните с проблемите на хората в неравностойно положение и 

подкрепящи социалната политика на Столична община, ще 

станат Приятели на месеца. Кампанията стартира с обичана-

та от всички Светлана Тилкова – Алена. Тя получи поканата 

от екипа на Направление „Социални дейности и интеграция 

на хора с увреждания“ и с удоволствие прие да стане Прия-

тел на месец Март.                                                Вижте повече 

5 милиона лева за местни социални дейности във Варна 

Общият бюджет на функция „Социално осигуряване, подпо-

магане и грижи” на община Варна за 2014 г. е 9 935 000 лв. и 

е завишен с 310 000 лв. в сравнение с м.г., като за местни 

дейности средствата са 4 776 310 лв., информират от Общи-

на Варна. Останалите са за делегирани от държавата дей-

ности. Сред местните дейността са услугите на Приют за 

временно настаняване на бездомни, за подпомагане на зае-

тостта, еднократните помощи за комунално-битови нужди на 

социално слаби граждани и др.                            Вижте повече 
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Варна стартира изграждането на 7 къщички за деца от 

социални домове 

От 5 март започна изграждането на седем къщички от семеен 

тип за настаняване на близо 100 деца от социални институ-

ции от област Варна. Инициативата стана възможна благода-

рение на проекта „Подкрепа за деинституционализация на 

социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, 

финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”. 

Срокът за изпълнение на проекта е 34 месеца, а общата му 

стойност е 4 832 034, 15 лв.                                   Вижте повече 

Нова социална услуга „Преходно жилище” в Пловдив 

В Пловдив стартира нова социална услуга „Преходно жили-

ще” за девойки от Дом „Олга Скобелева”. Преходното жилище 
е предназначено за 6 момичета от Дом „Олга Скобелева” на 

възраст от 15 до 20 години, които нямат алтернатива за връ-

щане в семейна среда и ще се подготвят за самостоятелно 

живеене след завършване на образованието. Екип от специа-

листи ще подпомага тяхното социално включване, ще съдейс-

тва за професионалното им ориентиране и подготовка за тру-

дова роля. Престоят на девойките ще продължи до завършва-

не на образованието и осигуряване на място за живеене в 

самостоятелни условия и намиране на стабилна работна сре-

да.                                                                             Вижте повече 

ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в Широка лъка 

В Широка лъка предстои да бъде открит Център за настаня-

ване от семеен тип /ЦНСТ/ за лица с умствена изостаналост , 

който ще се помещава в бившия Дом за деца лишени от ро-

дителски грижи, съобщи секретарят на община Смолян Мом-

чил Николов. В центъра се създава среда, близка до семей-

ната, при която лицата ще получават необходимите им инди-

видуални грижи и подкрепа за личното им съзряване и изг-

раждане на умения за самостоятелен живот. Организирането 

на услугите в него са насочени към създаване на условия и 

нагласи на тези хора за равнопоставено участие в живота на 

местната общност.                                                  Вижте повече 

Фонд - ИГА ще прилага германския опит на социалните 

предприятия за правонарушители 

На 3 и 4 март в Офиса на Фонд - ИГА, член на Национален 

алианс за социална отговорност, се проведе първата работна 

среща по проект „Социално включване на правонарушители 

чрез иновативни модели на социални предприятия”, който се 

явява като продължение на приключилия през октомври м.г. 

проект «Българо-германска платформа за иновативни полити-

ки и решения за социално включване на правонарушители». 

Партньори на Фонд – ИГА са германската организация xit - 

GmbH- Германия и Сдружение «Център за обучение и услуги».  

Вижте повече 

4 нови социални заведения в Кърджали 

В Кърджали приключи изграждането на защитеното жилище и 

трите центъра за настаняване семеен тип по проект "Дом за 

всяко дете". „Целта е изваждане на децата от специализира-

ните домове и настаняването им в среда, която да наподобява 

едно голямо семейство", коментира ръководителят на проекта 

инж. Васил Бобеков. С реализирането на проекта се разширя-

ват социалните услуги в община Кърджали. Центровете са с 

капацитет по 12 деца, а в защитеното жилище ще живеят 8 

пълнолетни лица с лека или средна форма на увреждане.  

Вижте повече 

Нова структура на социалните услуги в Благоевград 

Нова структура на социалните услуги в Благоевград влeзе в 

сила от 4 март 2014г. Реформирането на сектора се извършва 

с решение на Общински съвет-Благоевград по предложение 

на кмета Атанас Камбитов. Според новата структура всички 

услуги се обособяват в три отделни комплекса – Комплекс за 

социални услуги за деца, Комплекс за социални услуги за въз-

растни хора с увреждания и Комплекс за социални услуги за 

стари хора. За ръководител на новия комплекс за социални 

услуги за деца е избран Христо Христов, а за комплекса за 

възрастни хора с увреждания – Маргарита Бербатова.  

Вижте повече 
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Ресурсният център на GEYC (Група на европейската младеж 
за промяна) обяви отворена покана за тримесечно практи-
ческо обучение в областта на социалните медии, мултимеди-
ята, връзките с обществеността и комуникационните умения. 
 

Вижте повече 

Център от семеен тип и Защитено жилище в Севлиево 

14 деца ще живеят в центъра за настаняване от семеен тип в 

Севлиево. Повечето от тях идват от специализирани институ-

ции. Още 8 младежи ще получат шанса да бъдат в среда 

близка до семейната в Защитено жилище. Центърът и Защи-

теното жилище се изграждат чрез проект на Община Севлие-

во по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, 

чиято стойност е 326 302, 52 лв.                           Вижте повече 

Център за майчино и детско здраве ще отвори врати в 

Сливен 

На 06.03.2014 г. в пресклуба на БТА в Сливен областният 

управител Корнелий Желязков даде пресконференция. Стана 

ясно, че до 3-4 месеца се планира на територията на област 
Сливен да бъде създаден Център за майчино и детско здра-

ве. Вера Рангелова – координатор „Програми за ранно детско 

развитие“ към УНИЦЕФ, представи каква ще бъде дейността 

му. Центърът за майчино и детско здраве ще бъде създаден 

като част от структурата на МЦ “Г. В. Миркович”. Ще има ос-

новен офис в гр. Сливен и изнесени работни места в Котел, 

Твърдица и Нова Загора.                                       Вижте повече 

 ИНТЕРВЮ 

Фабрицио Феа: Необходима е радикална промяна на 
всички нива 

Фабрицио Феа е вицепрезидент на Европейската асоциация 
на доставчиците на социални услуги (EASPD), председател 
на постоянния комитет по заетостта към EASPD и невро-
лог и психиатър в Associazione Scuola Viva, Италия. Scuola 
Viva е център за рехабилитация на хора с увреждания, със-
тавен от дневен център за лица с интелектуални затруд-
нения и център за нехоспитализирани пациенти с физичес-
ки, неврологични и речеви увреждания. Освен това, Scuola 
Viva е организация за изследвания и обучение в областта 
на интелектуалните затруднения. Също така работи ка-
то школа за културно и професионално обучение на служи-
телите, които се подготвят да прилагат най-новите ме-
тоди на рехабилитация, с акцент върху развитието на 
личността и социалната интеграция на своите клиенти. 

Майкъл Барет: Невъзможностите са повече възмож-
ности! 

Майкъл Барет е координатор на проекта BITSE от страна 
на фондация COPE, председател и член на УС на CNEASTA 
(Ирландски съвет за развитие на обучението и заетостта 
на хората с увреждания). Бил е член на Националния изпъл-
нителен комитет на Ирландската асоциация на подкрепе-
ната заетост (IASE), а от 2008 г. е председател на Южния 
регион на Асоциацията. Майкъл Барет представлява фон-
дация COPE като член на Европейската асоциация на дос-
тавчиците на услуги за хора с увреждания и е член на Пос-
тоянната комисия по заетостта и Групата със специални 
интереси по професионални въпроси (IGOS). Член на Ирлан-
дския съвет по обучение и развитие. Има магистърска 
степен по обучение и управление на човешките ресурси. 
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10 март – Панагюрище, Информационна среща 
„Еврофондовете – възможности за младите хора“ 

Котел, Информационна среща „Европейските фондове 
– предизвикателство и нови възможности за младите 
хора в България“ 

Ловеч, „Новите Оперативни програми 2014-2020 в под-
крепа на образованието“ 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в Бъл-
гария 

11 март - Харманли, Информационна среща “Европа за нас” 

Септември, „Еврофондовете – възможности за млади-
те хора“ 

Ловеч, „Новите Оперативни програми 2014-2020 в под-
крепа на образованието“ 

Елин Пелин, Кохезионната политика на ЕС в България 

Етрополе, Кохезионната политика на ЕС в България 

12-13 март - Луковит, „Новите Оперативни програми 2014-
2020 в подкрепа на образованието“ 

12-14 март – Велико Търново, Национална среща на общинс-

ките експерти по образование 

12-14  март  –  Варна ,  Отворено  обучение 

„Предизвикателството Аутизъм“, Фондация Карин дом 

12 март - Стрелча, „Еврофондовете – възможности за млади-
те хора“ 

Габрово, Инициатива „Мениджър за един ден“  

13 март - Ямбол, „Информационната система за управление 
и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в Бълга-
рия (ИСУН)“ 

Рудозем, Възможности за финансиране на идеи на 

образователни и обучителни институции, нестопански 

организации и общини  

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

12 март  - Габрово, Обучителен център, Работна среща за 
разработване на предложение за актуализация на методи-
ката за услугата „Дневен център за деца с увреждания“ 

Работна среща за разработване на предложение за актуа-
лизация на методиката за услугата „Дневен център за де-
ца с увреждания“. Предвижда се да участват доставчици на 
услугата Дневен център за деца с увреждания и експерти. 
Целта на срещата е да се обсъдят актуалните тенденции 
при предоставяне на тази услуга, ще бъдат представени 
добри практики и успешни примери за реализация. 

18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на 
социалните услуги и заетост 

Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в 
развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез 
изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови 
услуги за заетост" и от Европейската обучителна програ-
ма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посеще-
ние на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-
Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. 
Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de 
la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-
Marne, член на борда на EASPD. 

25 март  - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/
ЦОП 

26 - 29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране 
на включващи общности”, EASPD 

Конференцията ще се фокусира върху концепциите и прак-
тиките за прилагане на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания в общините, общностите и мест-
ните групи.  
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14 март - Велинград, „Еврофондовете – възможности за мла-
дите хора“ 

Сливен, Информационна среща по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

Ямбол, Информационна среща „Оперативните програ-
ми през периода 2014-2020 г.” 

15 март – София, Форум „Ключ“ – Сподели промяната! 

17-18 март – Варна, Обучение Проблеми в храненето и кому-
никативното развитие, фондация „Карин дом“ 

19 март – Хасково, Обществени консултации по Програма за 
трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъ-
единителна помощ България – Турция 2014 – 2020 

20 март – Одрин, Обществени консултации по Програма за 
трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъ-
единителна помощ България – Турция 2014 – 2020 

20 март – София, хотел Хилтън, Конференция Иновации и 
предприемачество 2014 

25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фонда-

ция СТАРТ 

27-28 март – Велинград, Национален форум на общинските 
предприятия и търговски дружества 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

Национален иновационен фонд (31 март) 

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегрира-

не на хора с трайни увреждания в специализирана работна 

среда (10 април) 

Програма за подкрепа на НПО в България (31 март) 

 

Покана за кандидатстване по програма  

Еразъм+ 2014-2020  

Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключо-

ви дейности са:  

ключова дейност 1: 17 март 2014 г.,  

ключова дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г.  

Повече информация: ТУК. 
 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Доклад за дейността на ДАЗД за 2013г. 

Методическо ръководство за предоставяне на социалната 
услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и мла-
дежи” 

Проект на Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 
2020 г. 

План за действие по социална икономика 2014 – 2015 г. 

Националната статистическа програма за 2014 г. 
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10 март – Панагюрище, Информационна среща „Еврофондовете – възможности за младите хора“
Котел, Информационна среща „Европейските фондове – предизвикателство и нови възможности за младите хора в България“
Ловеч, „Новите Оперативни програми 2014-2020 в подкрепа на образованието“
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България
11 март - Харманли, Информационна среща “Европа за нас”
Септември, „Еврофондовете – възможности за младите хора“
Ловеч, „Новите Оперативни програми 2014-2020 в подкрепа на образованието“
Елин Пелин, Кохезионната политика на ЕС в България
Етрополе, Кохезионната политика на ЕС в България
12-13 март - Луковит, „Новите Оперативни програми 2014-2020 в подкрепа на образованието“
12-14 март – Велико Търново, Национална среща на общинските експерти по образование
12-14 март – Варна, Отворено обучение „Предизвикателството Аутизъм“, Фондация Карин дом
12 март - Стрелча, „Еврофондовете – възможности за младите хора“
Габрово, Инициатива „Мениджър за един ден“ 
13 март - Ямбол, „Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН)“
Рудозем, Възможности за финансиране на идеи на образователни и обучителни институции, нестопански организации и общини 
14 март - Велинград, „Еврофондовете – възможности за младите хора“
Сливен, Информационна среща по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
Ямбол, Информационна среща „Оперативните програми през периода 2014-2020 г.”
15 март – София, Форум „Ключ“ – Сподели промяната!
17-18 март – Варна, Обучение Проблеми в храненето и комуникативното развитие, фондация „Карин дом“
19 март – Хасково, Обществени консултации по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020
20 март – Одрин, Обществени консултации по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020
20 март – София, хотел Хилтън, Конференция Иновации и предприемачество 2014
25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фондация СТАРТ
27-28 март – Велинград, Национален форум на общинските предприятия и търговски дружества
КАЛЕНДАР
10 март - Ден на Холокоста
Св. Галина, имен ден празнуват: Галина, Галя, Галин.
11 март - Ден на ракетните войски и артилерията на българската армия
12 март - Световен ден срещу цензурата в интернет
15 март - Световен ден на потребителя 
Ден на здравния и санитарния инспектор 
16 март - Ден на астрономическите обсерватории


НАСО поздравява всички 
с настъпващите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО 	1
Национални политики 	1 
Коментари и анализи 	3
Култура 	4
Социални услуги 	4
Интервю 	6
Предстоящо 	7
Нормативни документи и промени 	8
Възможности за финансиране 	8
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
12 март  - Габрово, Обучителен център, Работна среща за разработване на предложение за актуализация на методиката за услугата „Дневен център за деца с увреждания“
Работна среща за разработване на предложение за актуализация на методиката за услугата „Дневен център за деца с увреждания“. Предвижда се да участват доставчици на услугата Дневен център за деца с увреждания и експерти. Целта на срещата е да се обсъдят актуалните тенденции при предоставяне на тази услуга, ще бъдат представени добри практики и успешни примери за реализация.
18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост
Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови услуги за заетост" и от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посещение на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, член на борда на EASPD.
25 март  - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
26 - 29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на включващи общности”, EASPD
Конференцията ще се фокусира върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в общините, общностите и местните групи. 
Бр. 10(3)/10.03.2014 г.
Бр. 10(3)/10.03.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
НОВИНИ ОТ НАСО
Бр. 10(3)/10.03.2014 г.
Бр. 10(3)/10.03.2014 г.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен)
Фонд „Социална закрила”  (безсрочен)
Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен)
Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен)
Европейски фонд за демокрация (безсрочен)
Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.)
Национален иновационен фонд (31 март)
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда (10 април)
Програма за подкрепа на НПО в България (31 март)

Покана за кандидатстване по програма 
Еразъм+ 2014-2020 
Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключови дейности са: 
ключова дейност 1: 17 март 2014 г., 
ключова дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г. 
Повече информация: ТУК.
КУЛТУРА
Доклад за дейността на ДАЗД за 2013г.
Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”
Проект на Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г.
План за действие по социална икономика 2014 – 2015 г.
Националната статистическа програма за 2014 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Ресурсният център на GEYC (Група на европейската младеж за промяна) обяви отворена покана за тримесечно практическо обучение в областта на социалните медии, мултимедията, връзките с обществеността и комуникационните умения.

Вижте повече
Осма среща по проекта BITSE – Рим, Италия
На 5 и 6 март 2014г. в Рим, Италия, се проведе среща на партньорите по проекта BITSE. Срещата бе осма по ред и последна преди окончателното приключване и представяне на резултатите от проекта на 18 и 19 юни в Брюксел, Белгия. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. По време на срещата бяха обсъдени окончателните варианти на Общия доклад от проекта, наръчници с най-добри практики „Изследване на бариерите“ и „Преодоляване на бариерите“, Анализ за категоризация на бариерите и Препоръки на партньорите. Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
ДАЗД публикува доклада за дейността си през 2013 г.
Докладът за дейността на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ през 2013 г. обхваща и обобщава изпълнението на целите и политиките, залегнали като основни принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето. Докладът отразява дейността на ДАЗД по изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.,Националната програма за закрила на детето, Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010-2013 година, Националния план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 г., както и по изготвянето и структурирането на Консолидирания доклад. 
Вижте повече
Броят на самозаетите лица в ЕС се повишава
По данни на Евростат броят на самозаетите лица в ЕС се повишава като през периода 2008 - 2012 г. те са се увеличили с над 28%, съобщи на 5 март 2014г. в Мадрид заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова. Тя участва в заключителната конференция по проект TRADE – Европейска мрежа за подкрепа на самонаетите и икономически зависими работници. Форумът се провежда със специалното участие на заместник-министър Росица Янкова и Мигел Гарсия Мартин, генерален директор на Дирекция „Самостоятелна заетост и социална икономика“ в Министерството на заетостта и социалната сигурност на Кралство Испания.                                                                          Вижте повече
Близо половин милиард по ОПРЧР за общините
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013 за общините са платени над 467.5 млн. лв., каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе на 6 март 2014г. „Над 388.4 млн.лв. са плащанията към общините по проекти с бенефициенти Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Близо 79.1 млн.лв. са изплатени по схеми, по които директен бенефициент са общини”, съобщи министър Адемов.         Вижте повече
Обсъждат 2% вдигане на осигуровките
Вдигане на осигуровките с поне 2% ще обсъжда на 12 март комисията по осигурителни отношения на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ако мярката бъде одобрена от синдикатите, бизнеса и правителството, тя ще залегне в пакт за реформа в осигурителното и трудовото законодателство. Предложението за вдигане на осигуровките е направено от КНСБ, но се подкрепя и от правителството. То предвижда вноската за фонд “Пенсии” да бъде увеличена с 1% и да стане 18, 8 %. Това ще вкара в НОИ допълнително 190 млн. лв. на година.                                                                 Вижте повече
Заявленията за пенсии - вече и по електронен път
Правителството одобри промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които привеждат нормативния акт в съответствие с влезлите в сила от началото на годината изменения в Кодекса за социално осигуряване. Голяма част от промените в Наредбата регламентират електронизирането на административните услуги, предлагани от НОИ. Създава се допълнителна възможност заявленията за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и заявления за преизчисляване на пенсии за придобит допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането да бъдат подавани и по електронен път.                                               Вижте повече
Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов утвърдиха Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”. Ръководството има за цел да представи минималните изисквания за функциониране и качество на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи” /ЦНСТДМ/. 
Вижте повече
ДАЗД и УНИЦЕФ България в кампания срещу насилието над деца
На 7 март 2014г. УНИЦЕФ България обяви старта на дългосрочна кампания срещу насилието над деца и призова „Да направим невидимото видимо. Да спрем насилието над деца.“ Кампанията подкрепиха г-жа Ева Жечева, Председател на Държавната агенция за закрила на детето, и г-жа Кристалина Георгиева, Европейски комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи. „Тази кампания е една провокация към обществото, към всеки, който приема насилието като традиция“, каза г-жа Ева Жечева. 
Вижте повече
МС прие Стратегията за развитие на държавната администрация
Министерският съвет прие Стратегия за развитие на държавната администрация. Тя обхваща периода до 2020 г. и в нея са заложени основните реформи за развитието на българската администрация, която да работи по-активно в полза на хората. Документът има четири стратегически цели. Първата е ефективното управление и върховенство на закона – създаване на устойчива нормативна рамка, ограничаване на средата за нерегламентирани и корупционни практики, подобряване на планирането и бюджетирането, подобряване на институционалната рамка, въвеждане на системи за управление и контрол на качеството.                                        Вижте повече
Предлагат отмяна на Закона за публично-частното партньорство
Министерски съвет предлага на Народното събрание да отмени Закона за публично-частното партньорство. Причината е, че той не дава никакви специални условия за облекчаване на инвестиционния процес в държавата, а го затруднява. В него е възприет ограничителен подход, като изрично са посочени дейностите от обществен интерес, в които може да се реализират проекти на принципа на публично-частното партньорство – обекти на техническата инфраструктура, на социалната инфраструктура и на зелената система. 
Вижте повече
Стартираха насърчителните мерки за заетост и обучение
От 04.03.2014 г. бюрата по труда в цялата страна стартираха процедури за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта. Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на 2 430 работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите до 14.03.2014 г.           Вижте повече
България с двама представители на 11-те Зимни Параолимпийски игри
600 спортисти от 45 страни започнаха голямата битка за медали на параолимпийските игри в Сочи, които започнаха от 7 март. Състезанията продължават до 16 март и включват 72 състезания. Този зрителите ще видят и дебюта на сноуборда при хората с увреждания. България е представена от двама състезатели. За разлика от летните параолимпийски игри, страната ни не е печелила медал от 1994 г. насам. Този път стискаме палци в ски бягането за Желяз Колев от Варна и Светослав Георгиев, който е студент в НСА. И двамата са с нарушено зрение.                                                    Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Изоставена България
Обезлюдяването на обширни райони е един от най-тежките проблеми на България. Факт е, че именно той се превръща в катализатор на миграция и към Западна Европа. Николай Цеков потърси мнения по темата. Непосредствено преди 1944 година обезлюдяващите райони на България са съставлявали не повече от 10 на сто от нейната територия. Понастоящем общините с непрекъснато намаляващо население заемат над 95 на сто от площта на страната. В някои почти напълно обезлюдени земи средната гъстота на населението е под 5 души на квадратен километър.               Вижте повече
Растежът на икономиката през 2013 г. - 0.9%
Почти един процент е бил реалният ръст на икономиката през 2013 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за брутния вътрешен продукт на страната, публикувани в сряда. Очакванията на повечето анализатори бяха за ръст от около 0.5-0.6% за цялата 2013 г. По-добрите резултати идват от ревизиите в данните, най-вече по-силният ръст при инвестициите за последното тримесечие. Експресните оценки всъщност показваха спад на инвестиционната активност за периода октомври - декември 2013 г. Европейската комисия също повиши очакванията си за българската икономика с есенната си прогноза. Тя е за увеличение от 1.7% през 2014 г. (старата прогноза беше за 1.5%). 
Вижте повече
Бедността - проблем номер едно за България
Корупцията се възприема като проблем №1 в световен мащаб, а за България това е бедността. Това сочат резултатите от годишното изследване на световната асоциация УИН/"Галъп интернешънъл", водеща глобална асоциация в пазарните изследвания и допитванията до общественото мнение. Годишното проучване се провежда в последните месеци на всяка година от 1977 г. насам. В последното издание на изследването са интервюирани 66 806 души от 65 държави, което е представително за 77% от световното население. 
Вижте повече
Звезди ще пеят благотворително за изграждането на детска площадка във В. Търново
Нешка Робева и нейният спектакъл Еньовден, Веселин Маринов, Мариана Попова, Искрен Пецов, Йоанна Драгнева, Мими Иванова, Теди Кацарова, Стефан Илчев, Маги Джанаварова, вокална група Щурче, танцова формация „Танцувам не по-различно от теб“, училище за певци „D Stars“, Стефани Борисова, Кристиана Асенова, Иво Танев и актьорът Славчо Пеев ще вземат участие в организирания от "Сдружение Азбукари" и Magic TV благотворителeн концерт "Вярвам в теб!" в подкрепа на децата с увреждания.                                    Вижте повече
Работна среща "Ранна интервенция на деца"
Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Карин Дом", член на НАСО, проведоха работна среща за споделяне на опит в сферата на „Ранната интервенция за деца“ и семейно ориентирания подход при предоставянето на тази услуга. Събитието бе открито от Елка Налбантова, директор на фондация „За Нашите Деца“ и модерирано от Мария Петкова, директор на фондация „Лале“. Целта на събитието беше да събере неправителствени организации от цялата страна, които предоставят услугата и да споделят по между си своя опит, напредък, постигнати резултати и затрудненията, които имат в работата по „Ранна интервенция“.                       Вижте повече
Стартира социалната инициатива „Приятел на месеца“
По идея на г-жа Албена Атанасова – заместник кмет на Столична община стартира инициативата „Приятел на месеца“. Чрез нея популярни лица, ангажирани през последните годините с проблемите на хората в неравностойно положение и подкрепящи социалната политика на Столична община, ще станат Приятели на месеца. Кампанията стартира с обичаната от всички Светлана Тилкова – Алена. Тя получи поканата от екипа на Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и с удоволствие прие да стане Приятел на месец Март.                                                Вижте повече
5 милиона лева за местни социални дейности във Варна
Общият бюджет на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” на община Варна за 2014 г. е 9 935 000 лв. и е завишен с 310 000 лв. в сравнение с м.г., като за местни дейности средствата са 4 776 310 лв., информират от Община Варна. Останалите са за делегирани от държавата дейности. Сред местните дейността са услугите на Приют за временно настаняване на бездомни, за подпомагане на заетостта, еднократните помощи за комунално-битови нужди на социално слаби граждани и др.                            Вижте повече
Варна стартира изграждането на 7 къщички за деца от социални домове
От 5 март започна изграждането на седем къщички от семеен тип за настаняване на близо 100 деца от социални институции от област Варна. Инициативата стана възможна благодарение на проекта „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”. Срокът за изпълнение на проекта е 34 месеца, а общата му стойност е 4 832 034, 15 лв.                                   Вижте повече
Нова социална услуга „Преходно жилище” в Пловдив
В Пловдив стартира нова социална услуга „Преходно жилище” за девойки от Дом „Олга Скобелева”. Преходното жилище е предназначено за 6 момичета от Дом „Олга Скобелева” на възраст от 15 до 20 години, които нямат алтернатива за връщане в семейна среда и ще се подготвят за самостоятелно живеене след завършване на образованието. Екип от специалисти ще подпомага тяхното социално включване, ще съдейства за професионалното им ориентиране и подготовка за трудова роля. Престоят на девойките ще продължи до завършване на образованието и осигуряване на място за живеене в самостоятелни условия и намиране на стабилна работна среда.                                                                             Вижте повече
ЦНСТ за лица с умствена изостаналост в Широка лъка
В Широка лъка предстои да бъде открит Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за лица с умствена изостаналост , който ще се помещава в бившия Дом за деца лишени от родителски грижи, съобщи секретарят на община Смолян Момчил Николов. В центъра се създава среда, близка до семейната, при която лицата ще получават необходимите им индивидуални грижи и подкрепа за личното им съзряване и изграждане на умения за самостоятелен живот. Организирането на услугите в него са насочени към създаване на условия и нагласи на тези хора за равнопоставено участие в живота на местната общност.                                                  Вижте повече
Фонд - ИГА ще прилага германския опит на социалните предприятия за правонарушители
На 3 и 4 март в Офиса на Фонд - ИГА, член на Национален алианс за социална отговорност, се проведе първата работна среща по проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”, който се явява като продължение на приключилия през октомври м.г. проект «Българо-германска платформа за иновативни политики и решения за социално включване на правонарушители». Партньори на Фонд – ИГА са германската организация xit - GmbH- Германия и Сдружение «Център за обучение и услуги». 
Вижте повече
4 нови социални заведения в Кърджали
В Кърджали приключи изграждането на защитеното жилище и трите центъра за настаняване семеен тип по проект "Дом за всяко дете". „Целта е изваждане на децата от специализираните домове и настаняването им в среда, която да наподобява едно голямо семейство", коментира ръководителят на проекта инж. Васил Бобеков. С реализирането на проекта се разширяват социалните услуги в община Кърджали. Центровете са с капацитет по 12 деца, а в защитеното жилище ще живеят 8 пълнолетни лица с лека или средна форма на увреждане. 
Вижте повече
Нова структура на социалните услуги в Благоевград
Нова структура на социалните услуги в Благоевград влeзе в сила от 4 март 2014г. Реформирането на сектора се извършва с решение на Общински съвет-Благоевград по предложение на кмета Атанас Камбитов. Според новата структура всички услуги се обособяват в три отделни комплекса – Комплекс за социални услуги за деца, Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания и Комплекс за социални услуги за стари хора. За ръководител на новия комплекс за социални услуги за деца е избран Христо Христов, а за комплекса за възрастни хора с увреждания – Маргарита Бербатова. 
Вижте повече
Център от семеен тип и Защитено жилище в Севлиево
14 деца ще живеят в центъра за настаняване от семеен тип в Севлиево. Повечето от тях идват от специализирани институции. Още 8 младежи ще получат шанса да бъдат в среда близка до семейната в Защитено жилище. Центърът и Защитеното жилище се изграждат чрез проект на Община Севлиево по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, чиято стойност е 326 302, 52 лв.                           Вижте повече
Център за майчино и детско здраве ще отвори врати в Сливен
На 06.03.2014 г. в пресклуба на БТА в Сливен областният управител Корнелий Желязков даде пресконференция. Стана ясно, че до 3-4 месеца се планира на територията на област Сливен да бъде създаден Център за майчино и детско здраве. Вера Рангелова – координатор „Програми за ранно детско развитие“ към УНИЦЕФ, представи каква ще бъде дейността му. Центърът за майчино и детско здраве ще бъде създаден като част от структурата на МЦ “Г. В. Миркович”. Ще има основен офис в гр. Сливен и изнесени работни места в Котел, Твърдица и Нова Загора.                                       Вижте повече
ИНТЕРВЮ
Фабрицио Феа: Необходима е радикална промяна на всички нива
Фабрицио Феа е вицепрезидент на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD), председател на постоянния комитет по заетостта към EASPD и невролог и психиатър в Associazione Scuola Viva, Италия. Scuola Viva е център за рехабилитация на хора с увреждания, съставен от дневен център за лица с интелектуални затруднения и център за нехоспитализирани пациенти с физически, неврологични и речеви увреждания. Освен това, Scuola Viva е организация за изследвания и обучение в областта на интелектуалните затруднения. Също така работи като школа за културно и професионално обучение на служителите, които се подготвят да прилагат най-новите методи на рехабилитация, с акцент върху развитието на личността и социалната интеграция на своите клиенти.
Майкъл Барет: Невъзможностите са повече възможности!
Майкъл Барет е координатор на проекта BITSE от страна на фондация COPE, председател и член на УС на CNEASTA (Ирландски съвет за развитие на обучението и заетостта на хората с увреждания). Бил е член на Националния изпълнителен комитет на Ирландската асоциация на подкрепената заетост (IASE), а от 2008 г. е председател на Южния регион на Асоциацията. Майкъл Барет представлява фондация COPE като член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и е член на Постоянната комисия по заетостта и Групата със специални интереси по професионални въпроси (IGOS). Член на Ирландския съвет по обучение и развитие. Има магистърска степен по обучение и управление на човешките ресурси.
Търсете ни на www.nasoki.bg
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