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 КАЛЕНДАР 

17 март - Ден на Свети Патрик  

Имен ден празнуват: Алеко, Алекса, Алексей, 

Алекси, Алексий 

18 март - Световен ден на мозъка 

Ден на радиотехническите войски  

19 март - Имен ден празнуват: Дария, Дарин, Дарина, 

Найден, Найдa 

20 март - Ден на Земята 

Първият ден на пролетта 

Международен ден на франкофоните 

21 март - Международен ден срещу расовата дискрими-

нация 

Международен ден на кукления театър 

Световен ден на гората 

Световен ден на поезията 

22 март - Световен ден на водата 

23 март - Международен ден на метеорологията 

НАСО поздравява всички  

с настъпващите празници! 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

Работен семинар „Дневен център за деца с увреждания“ 

На 12 март 2014г. в сградата на община Габрово Национален 

алианс за социална отговорност проведе работен семинар за 

разработване на предложения за изготвяне на методика за 

услугата „Дневен център за деца с увреждания“. Участваха 

15 директори на социалната услуга от градовете София, Си-

листра, Русе, Роман, Павликени, Велико Търново, Свищов, 

Ямбол, Севлиево и Габрово. Работната среща бе продълже-

ние на проведените семинари „Обмяна на опит и перспекти-

ви за развитие на услугата Дневен център за деца с уврежда-

ния“ през 2013 г. в София, Русе и Велико Търново.  

Вижте повече 

Обществени консултации по Програмата за трансгранич-
но сътрудничество по инструмента за предприсъедини-

телна помощ България-Сърбия 2014-2020 

На 12 март 2014г. в сградата на Министерство на регионал-

ното развитие беше проведено обществено обсъждане и 

консултация за подготовка на бъдещата Програма за трансг-

ранично сътрудничество по Инструмента за предприсъедини-

телна помощ България-Сърбия 2014-2020. Национален али-

анс за социална отговорност участва в обсъждането в качес-

твото си на член на Националния съвет за интеграция на 

хората с увреждания. В рамките на срещата бяха представе-

ни резултатите от социално-икономическия анализ на трансг-

раничния район, изготвен за целите на новата Програма.  

Вижте повече 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Заседание на Съвета по заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски въпроси 

На 10 март 2014г. в Брюксел министърът на труда и социал-

ната политика Хасан Адемов участва в заседание на Съвета 

по заетост, социална политика, здравеопазване и потреби-

телски въпроси. В своето изказване по време на ориентаци-

онния дебат, посветен на Европейски семестър 2014, минис-

тър Адемов посочи като пример за успешни реформи в бор-

бата с безработицата дейностите по преодоляването на ви-

соката младежка безработица, стартирали в началото на 

2014 г., а именно изпълнението на успешни схеми за стажу-

ване и чиракуване, предоставянето на достъпни и качествени 

посреднически услуги и прилагане на индивидуален подход, 
съобразен с потребностите на личността.           Вижте повече 

 

Европа ни отпуска 80млн. евро повече за заетост 

През програмния период 2014 - 2020 г. България ще разпола-

га с ресурс от Европейския съюз в размер около 15 милиарда 

евро, заяви вицепремиерът и министър правосъдието Зинаи-

да Златанова на пресконференция след правителственото 

заседание на 12 март 2014г. Вицепремиерът Златанова пред-

стави пред медиите финансовото разпределение на средст-

вата по Оперативни програми. „Ако за Програмата за разви-

тие на селските райони и за Програмата за морско дело и 

рибарство средствата се определят в голяма степен от спе-

цифичните за тези фондове регламенти, то за средствата от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския Со-

циален фонд и Кохезионния фонд, които ще финансират об-

що седем оперативни програми, трябваше да бъде направен 

сериозен анализ и постигнато съгласие за размера и насоче-

ността на инвестициите, разпределени в оперативни програ-

ми", подчерта Златанова.                                      Вижте повече 

Министър Хасан Адемов: Волята на правителството е да 

надгражда  

Волята на правителството е да надгражда и увеличава базо-

вите параметри за социални политики, заяви на 13 март ми-

нистърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в 

сутрешния блок „Здравей, България“ на Нова телевизия, по 

повод актуализираната средносрочна прогноза на Съвета за 

развитие към Министерски съвет. Всяка една държава-членка 

на Европейския съюз пише такива индикативни рамки и пла-

нове за развитие, което не означава, че те са стационарни 

величини, които не могат да се променят.            Вижте повече 

Облекчения за бизнеса на хора с увреждания 

Намаляват административната тежест за бизнеса на хората с 
увреждания. Това стана с приемането на второ четене на 

промените в Закона за интеграция на хората с увреждания, 

внесен от Министерски съвет. Промените целят привеждане 

на нормативната уредба, свързана с регистрацията на специ-

ализираните предприятия и кооперации на хората с уврежда-

ния и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и 

ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения 

и медицински изделия, в съответствие със Закона за ограни-

чаване на административното регулиране и административ-

ния контрол върху стопанската дейност.              Вижте повече 

Еднократната финансова подкрепа за пенсионерите става 

традиционна 

За Великден всички пенсионери ще получат диференцирана 

еднократна финансова подкрепа. Политиката на правителст-

вото е последователна, искаме да превърнем в традиционна 

тази подкрепа и за всяка Коледа и Великден пенсионерите да 

получават добавки, каза министърът на труда и социалната 

политика Хасан Адемов в студиото на „Тази сутрин“ по БТВ на 

14 март. Допълнителните средства за изплащане на 

„великденските бонуси” са в размер на 57 700 000 лв., като 

тези средства са за сметка на преструктуриране на разходите 

по централния бюджет за 2014 г., обясни министърът.  

Вижте повече 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/236-eu-employment�
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Въвежда се система за осигуряване на качество в профе-

сионалното образование и обучение 

Система за осигуряване на качество в професионалното об-

разование и обучение се въвежда с приет на първо четене 

законопроект за промени в Закона за професионалното обра-

зование и обучение, предложен от ПГ на Коалиция за Бълга-

рия. Парламентът гласува на първо четене и законопроект, 

внесен от и ПГ на ПП ГЕРБ. В мотивите на вносителите от ПГ 

на Коалиция за България се посочва, че се предлага се и 

система за валидиране, която включва идентифициране и 

признаване на неформално придобити знания.  Вижте повече 

Работодателите ще могат да предлагат трудов договор за 

стажуване 

Трудов договор с условие за стажуване ще могат да предла-

гат работодателите на младежи до 29 години, завършили 

средно или висше образование, без трудов стаж или профе-

сионален опит по придобитата професия или специалност. 

Народните представители приеха на второ четене промени в 

Кодекса на труда. Договорът не може да бъде за по-малко от 

6 и за повече от 12 месеца. Зам.-министърът на социалната 

политика Росица Янкова обясни, че договор за стажуване не 

може да бъде сключен с лице, което се обучава в момента, 

защото това са стажове, регулирани с други подзаконови ак-

тове.                                                                         Вижте повече 

По-големи начални заплати за учители 

„Тази година в бюджета е заложено увеличение на началните 

заплати на започващите кариерата преподаватели, защото 

те са най-ниски. Синдикатите предлагат от 1 юли с 5 процен-

та да се увеличат заплатите на всички учители, но в бюджета 

не са заложени такива средства. В министерството се правят 

разчети и аз мога да гарантирам две неща – че ще се вдигнат 

началните заплати и че са осигурени 10 милиона лева, необ-

ходими за изплащане на досегашните заплати на учителите 

до края на 2014 г. Нека да припомня и друго – в делегираните 

бюджети е заложено да обвържем до известна степен учи-

телските възнаграждения с качеството на образование, не 

може само да увеличаваме заплати, без да увеличаваме ка-

чеството“.                                                                 Вижте повече 

Великденски добавки към пенсиите 

Правителството реши към пенсиите за месец април да бъдат 

изплатени великденски добавки. Одобрените допълнителни 

средства са в размер 57 700 000 лв. и са осигурени за сметка 

на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 

2014 г. Четиридесет лева допълнително ще получат възраст-

ните хора, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с 

добавките и компенсациите към тях е в размер до 150 лв.  

Вижте повече 

Фонд „Условия на труд” отпусна средства за модерниза-

ция на работни места 

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 135 хиляди лева за 

модернизация на работни места. Това стана факт след под-

писаните днес в МТСП договори за реализация на проекти 

между ФУТ и предприятията „Далкия Варна” ЕАД и „Захарни 

заводи” АД – град Горна Оряховица. „С финансирането на 

проекти по ФУТ се инвестира в качествени работни места в 

реалната икономика”, каза по време на церемонията управи-

телят на ФУТ и заместник-министър на труда и социалната 

политика Светлана Дянкова.                                  Вижте повече 

Стартира Третата процедура за присъждане на Етикета за 

иновации и добро управление на местно ниво 

България е една от първите страни в Европейския съюз, за-

едно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага 

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, 

приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стра-

тегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управ-

ление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно 

качество на управлението в общината и се оценява по единни 

критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в 

Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, 

чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. 

Носители на Етикета са местни власти, които приемат и при-

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/249-kachestvo-obrazovanie�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/250-staj�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/251-uchiteli-zaplati�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/239-pensii-dobavki�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/241-fut-finansirane�
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лагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управ-

ление.                                                                        Вижте повече 

128 трудови борси организира Агенцията по заетостта 

128 трудови борси в цялата страна ще организира Агенцията 

по заетостта (АЗ) през 2014 г. 28 от тях ще са насочени изцяло 

към младежите до 29-годишна възраст. Това съобщи на 13 

март 2014г. изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов по 

време на участието си в сутрешния блок на телевизия Bulgaria 

On Air. Трудовите борси дават възможност за пряк контакт 

между работодателите и търсещите работа. До края на месец 

март ще се проведат седем такива срещи – във Варна, Бургас, 

Нова Загора, Долни чифлик, Стралджа, Кубрат и село Кирково.  

Вижте повече 

Нови 16 хил. работни места в Северна България 

Според експертите на Регионалната служба по заетостта в 

Ловеч през тази година се очаква да бъдат разкрити 16 хиляди 

нови работни места на територията на областите Велико Тър-

ново, Габрово, Плевен и Ловеч. Новите работни места ще бъ-

дат разкрити предимно на първичния трудов пазар, обясни 

директорът на службата по заетостта в Ловеч Минчо Диков. 

Тенденцията от началото на годината е много добра. Разкри-

тите работни места са три пъти повече от разкритите за същия 

период на миналата година.                                    Вижте повече 

Над 14 000 безработни са започнали работа през февруа-

ри 

14 200 безработни са започнали работа през месец февруари 

2014 г. 13 309 от тях са намерили реализация на първичния 

пазар - с 1 203 повече в сравнение с месец януари 2014 г. 

Останалите 891 лица са ангажирани по програми за заетост, 

мерки и схеми на Оперативната програма „Развитие на чо-

вешките ресурси”. 12.2% е равнището на безработицата през 

февруари 2014 г. То се запазва непроменено спрямо предход-

ния месец. В сравнение с февруари 2013 г. равнището на без-

работица е с 0.2 процентни пункта по-високо.      Вижте повече 

Четири сектора вадят България от кризата 

Четири сектора могат да извадят България от кризата и да я 

изведат към по-бърз и интелигентен растеж. Това е записано 

в доклад на Световната банка. Критериите при избора им са 

отчели както наличието на традиции, така и потенциала за 

запазване на сегашните и за стъпване на нови пазари. Първи-

ят от тези сектори е хранително-вкусовата промишленост, в 

която най-голям дял по отношение на заетостта и приходите 

имат месо, плодове и зеленчуци и органични продукти. Бълга-

рия е традиционно силна в износа на вино, пилета, прясно 
сирене и хлебни изделия.                                       Вижте повече 

30% от работещите живеят под прага на бедността 

Поредна класация нареди България на дъното в Европейския 

съюз по доходи. Българите получават най-ниските заплати в 

Европа, но и са с най-ниска производителност на труда. Около 

30% от работещите живеят под прага на бедността. Това по-

казва проучване на фондацията на ЕС, която следи качество-

то на живот. Данните са за 2012 г. В България средното го-

дишно възнаграждение на работещите е около 6200 евро го-

дишно, което ни гарантира последното място в общността.  

Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

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 
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Първа копка на ЦСРИ в Кюстендил 

На 13 март първа копка на Център за социална рехабилита-

ция и интеграция направиха в Кюстендил- Браян Далтън, 

Шарже д* афер на Посолството на САЩ в България; кметът 

Петър Паунов и изпълнителният директор на Фондация 

"Сийдър" Линдзи Солцгивър. Фондация "Сийдър" е активен 

член на Национален алианс за социална отговорност. Строи-

телят Атанас Кирилов раздаде на гостите по една кирка и 

каска, а кметът Паунов реши, вместо да чупи бутилката с 

шампионско с кофата на багера, да я подари на багериста. 

Гости на събитието бяха областният управител Иван Кара-

кашки, председателят на ОС Иван Андонов, зам.- кметовете 

на общината Росица Плачкова и Виктор Янев, както и деца от 
ЦНСТ "Сияние".                                                       Вижте повече 

Втори етап на "Работилница за родители" в Смолян 

На 17.03.2014 г. от 18,00 часа в зала №343 в сградата на Об-

щина Смолян ще се проведе първата от дванадесетте рабо-

тилници с родители от вторият етап на Програма 

„РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” 

на УНИЦЕФ България, ФИЦЕ – България и Община Смолян. 

Програмата използва методите на групова работа.  Ще се 

проведат 12 тематично свързани сесии, с родители на деца 

на възраст до 4 години.                                          Вижте повече 

Строят нови социални жилища 

Строителното министерство ще създаде фонд за строителст-

вото на социални жилища. "Разработва се концепция за съз-

даване на публично-частни партньорства между общините, 

държавата и частни инвеститори, в която държавата и общи-

ните да участват с предоставяне на терени за строителство и 

облекчени условия за ползване на социалните домове", съоб-

щиха от министерството.                                        Вижте повече 

Социалните предприятия се сдружават в асоциация 

Социалните предприятия у нас ще се сдружат в асоциация. 

Това е крайната цел на проект "Социалното предприемачест-

во - мисия за равенство между различните", стана ясно на 

пресконференция на 15 март във Варна. Към момента такава 

асоциация не съществува. Като основен фактор за това е, че 

повечето от тези предприятия са създадени през периода 

2011-2012 година. Водещата организация по проекта е Сдру-

жение "Център за устойчиво социално развитие"- град Варна, 

а партньор - Фондация "Либенау" - Германия.      Вижте повече 

Бъдещи педагози гостуваха на социален център 

Център от семеен тип за настаняване на лица с психични раз-

стройства в Симитли бе домакин на среща между потребите-
лите и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилс-

ки". Третокурсници от специалност „Социална педагогика" се 

запознаха на място с организацията и работата на екипа на 

социалното заведение. Те се срещнаха и разговаряха с потре-

бителите. На многобройните въпроси на бъдещите социални 

педагози отговаряха ръководителите на екипа, който се грижи 

за хората в Центъра.                                               Вижте повече 

Младежи с увреждания правят предприятие за кетъринг в 

Пловдив 

В Пловдив ще заработи предприятие за кетъринг, в което ще 

работят младежи с увреждания, които са се обучавали в курс 

по готварство, предаде БГНЕС. Малкото предприятие ще пое-

ме доставките за храна на социални заведения в града. Ръко-

водителят на проекта Мариана Здравчева разказа, че преди 

години Пловдив е бил за пример по отношение на хората с 

увреждания. В квартал "Изгрев" е имало изграден комплекс, 

задоволяващ потребностите както от обучение и работа, така 

и от жилище и детска градина за хората с увреждания.  

Вижте повече 

Всички ДМДСГ в Пазарджик са закрити 

В Пазарджишка област всички домове за деца, лишени от ро-

дителска грижа са закрити, съобщиха за Дарик от Регионална-
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та дирекция за социално подпомагане. Процесът на реформи-

рането на социалните центрове е започнал през 2009 г., а 

последните два дома са закрити през 2013 година. От Соци-

алната дирекция обобщиха, че на територията на региона са 

функционирали пет дома в градовете Велинград, Панагюри-

ще, Брацигово и село Лесичово. В момента заместителите на 

тези домове са т.нар. Центрове за настаняване от семеен 

тип, като в Лесичово и Брацигово те са общо четири, а по 

един център работи в останалите градове.          Вижте повече 

Започна изграждането на ЦНСТ във Варна 

Изграждането на къщичките за деца от социални домове - две 

в кв. Изгрев и три в село Тополи, започна на 14 март. Центро-

вете за настаняване за близо 100 деца от социални институ-
ции от област Варна се строят по проект „Подкрепа за деинс-

титуционализация на социални институции, предлагащи услу-

ги за деца в риск”, финансиран по оперативна програма 

„Регионално развитие”. Началото бе дадено миналата седми-

ца, когато бе направена първа копка на две къщички във Вла-

диславово.                                                               Вижте повече 

14 деца в Силистра - в среда, близка до семейната 

С проекта "Дом за деца в риск" по ОПРР бе построена, обо-

рудвана и обзаведена сградата, в която ще бъдат настанени 

деца и младежи с увреждания. Експертите от Община Силис-

тра разработиха и последващия проект "Център за настаня-

ване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" с дирек-

тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не 

изоставяме нито едно дете", "Разкриване на социални услуги 

в общността".                                                           Вижте повече 

Ученици подават ръка на деца с увреждания 

Ученици от СОУ "Св. княз Борис I" в Асеновград спечелиха 

проект по програмата "Партньори за социална промяна" на 

БЧК, съобщиха от пресцентъра на общинската администра-

ция. Даниела, Мария, Силвия и Ива са 17-годишни и тяхната 

цел е да подпомогнат социализирането, и развитието на де-

цата от "Дневен център за деца с увреждания" в града. Проек-

тът им предвижда осигуряване на интерактивни игри, занима-

ния с връстници и достъп до подходящи играчки и материали 

за развитие на техните умения.                               Вижте повече 

 КУЛТУРА 

Утвърдени са единните стандарти за финансиране на 

държавните културни институти 

На 12 март 2014г. правителството определи единните разход-

ни стандарти за финансиране на държавните културни инсти-

тути в областта на сценичните изкуства през 2014 г. Те отра-

зяват въведената система на делегирани бюджети, чиято цел 

е да стимулира многообразието на предлаганите продукти, 

увеличаването на броя на зрителите, усъвършенстване на 

мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художест-

вения продукт до аудиторията.                              Вижте повече 

 

Инициативата Help-Portrait в Дом за възрастни в Зона В-5, 

София 

За нестандартното отбелязване на Празника на жената - 8 

март, допринесоха доброволци, част от инициативата Help-

Portrait. Тя се провежда в целия свят и е отворена, както за 

професионални фотографи, така и за любители на портретна-

та фотография, фризьори и гримьори и за всички доброволци, 

прегърнали идеята.Те подариха за спомен на всички хора от 

Дом за възрастни в Зона В-5 една снимка в рамка и им доста-

виха незабравими минути. На празника присъстваха г-жа Ал-

бена Атанасова – заместник кмет на Столична община.  

Вижте повече 
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 ИНТЕРВЮ 

Заместник-министър Светлана Дянкова: Семейства-
та с две деца стават все повече 

Родена през 1960г. в Кюстендил. Инженер по образования, 
специализира "Европейска интеграция" и "Финансов мени-
джмънт", има специализация по "Публично-правно парт-
ньорство и социално осигуряване" в USAID Вашингтон. Де-
путат в 37, 38, 39 и 40 Народно събрание. Два пъти замес-
тник министър в Министерство на труда и социалната 
политика - от 2009 и 2013г. 

Николай НИКОЛОВ: Частните фондове рушат НОИ 

Магистър по икономика, завършил икономическа киберне-
тика в Московската академия „Плеханов“, докторант в 
УНСС. Специализирал e социална политика и публична ад-
министрация в Обединения виенски институт, Харвардс-
кия институт за международно развитие, Джорджтаунския 
университет в САЩ и др. Секретар по социалната полити-
ка на президента на Република България (2003-2012). Упра-
вител на Националния осигурителен институт от създа-
ването му през 1996 до 2000 г., зам. социален министър 
(1993-1996). Главен икономически експерт на КТ „Подкрепа“. 

 ТЕХНОЛОГИИ 

Ученик разработва таблет за незрящи 

Заедно с още четирима приятели ученикът от русенската МГ 

„Баба Тонка“ Атанас Атанасов се е заел с амбициозната за-

дача да разработи таблет за незрящи. Първата фаза от раз-

работката им – електронен четец с разширени възможности 

за незрящи, беше отличена с втора награда на състезанието 

„Социални иновации“ 2013. Мечтата на Атанас Атанасов е да 

промени колкото се може повече живота на незрящите хора, 

като им предостави лесен достъп до съвременните техноло-

гии.                                                                           Вижте повече 

15 000 учители с безплатен интернет 

15 000 учители ще бъдат зарадвани с безплатен интернет у 

дома още тази година. Това предвижда тригодишен план за 
действие на кабинета по Националната програма за развитие 

- България 2020. Достъпът до мрежата на преподавателите 

ще бъде осигурен с европейски средства. Целта е те да се 

обучат в използването на информационните технологии в 

учебния процес. Ще бъде създадена и национална онлайн 

платформа за електронно обучение. Делът на отпадналите 

ученици да се намали до 11% е сред другите цели, заложени 

в плана. Предвидено е и създаването на нови учебници и 

учебни програми, както и допълнително обучение по българс-

ки език.                                                                     Вижте повече 

 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

HP се включи в доброволческа инициатива 

Доброволци на НР помогнаха да се подобрим вида на зеле-

ните площи около нашият „Дом Възможност” в София. Това 

вече не е един типичен, сив и безцветен жилищен блок. Не-

застроеното пространството около него – някога предвидено 

за зелена площ с тревичка и дръвчета вече не е кален пар-

кинг, а тревичката не е пълна с фасове и друг бавно разгра-

дим боклук. Той може да се намира във всеки голям град в 

България, но е ситуиран в София, и в него се намира нашия 

проект „Дом Възможност”.                                     Вижте повече 
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17-18 март – Варна, Обучение Проблеми в храненето и кому-

никативното развитие, фондация „Карин дом“ 

17 март – Стамболово, Среща на ОИЦ Хасково 

Видин, Новите регламенти на ЕС за Кохезионната по-

литика 

Гоце Делчев, Информационна среща на ОИЦ – Благо-

евград 

Царевец, Семинар за добри практики 

Пазарджик, Еврофондовете – възможности за младите 

хора 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в Бъл-

гария 

18-19 март – София, НДК, Национални дни на кариерата 

18 март - Сандански, „Европейско финансиране в сферата на 

образованието през новия програмен период 2014 - 2020 г.” 

Добрич, Информационна среща за медии 

София, Добри практики и възможности по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 

Пловдив, Информационен семинар „Да продължим 

ЗАЕДНО“ 

Варна, „Европейски средства за българското образо-

вание и младите хора-нови възможности за финанси-

ране и европейски регламенти“ 

19-23 март - Пловдив, Изложба на общините 

19 март – Хасково, Обществени консултации по Програма за 

трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъ-

единителна помощ България – Турция 2014 – 2020 

Видин, Цикъл от срещи за възможностите за финанси-

ране на младежи 

Батак, „Еврофондовете – възможности за младите 

хора“  

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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. 

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

Конференцията се организира в партньорство с Министерст-
во на заетостта, интеграцията и социалните политики на 
немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Конференция-
та ще се фокусира върху концепциите и практиките за прила-
гане на Конвенцията на ООН за правата на хората с уврежда-
ния в общините, общностите и местните групи. Ще се диску-
тира развитието на ефективни пътища за развитие на 
включващи общности, въз основа на политическа отговор-
ност, активна гражданска позиция и участие на ключови заин-
тересовани лица. Специално внимание ще бъде отделено на 
ролята на доставчиците на услуги в изграждането на включ-
ваща среда за всички и предизвикателствата, с които се 
справят доставчиците в този процес. 

2 април - Велико Търново, Среща-семинар на доставчици 
на социални услуги на тема "Представяне на модели за 
организация на водене на документация в социалните 
услуги.”  

4 април - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/
ЦОП 

5 април - Стара Загора, Регионален форум на доставчици-
те на социални услуги  
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20-23 март - Пловдив, Трети европейски панаир на предприя-

тия и кооперации от социалната икономика 

20 март – Одрин, Обществени консултации по Програма за 

трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъ-

единителна помощ България – Турция 2014 – 2020 

София, хотел Хилтън, Конференция Иновации и пред-

приемачество 2014 

Варна, „Европейско финансиране за развитие на идеи 

за Варна“ (пресконференция и семинар) 

Тетевен, Европейска подкрепа за образование 

24 март – София, Конференция „Партньорство за социални 

предприятия в България“ 

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

Варна, галерия „Графит", Национални дни на кариера-

та 

27-28 март – Велинград, Национален форум на общинските 

предприятия и търговски дружества 

27 март - Велико Търново, ВТУ, Национални дни на кариера-

та 

28-30 март – София, Студентски бизнес форум „Бизнесът в 

действие“ 

 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 

Финансово разпределение по оперативните програми за 
програмния период 2014-2020 
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17-18 март – Варна, Обучение Проблеми в храненето и комуникативното развитие, фондация „Карин дом“
17 март – Стамболово, Среща на ОИЦ Хасково
Видин, Новите регламенти на ЕС за Кохезионната политика
Гоце Делчев, Информационна среща на ОИЦ – Благоевград
Царевец, Семинар за добри практики
Пазарджик, Еврофондовете – възможности за младите хора
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България
18-19 март – София, НДК, Национални дни на кариерата
18 март - Сандански, „Европейско финансиране в сферата на образованието през новия програмен период 2014 - 2020 г.”
Добрич, Информационна среща за медии
София, Добри практики и възможности по ОП „Развитие на човешките ресурси“
Пловдив, Информационен семинар „Да продължим ЗАЕДНО“
Варна, „Европейски средства за българското образование и младите хора-нови възможности за финансиране и европейски регламенти“
19-23 март - Пловдив, Изложба на общините
19 март – Хасково, Обществени консултации по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020
Видин, Цикъл от срещи за възможностите за финансиране на младежи
Батак, „Еврофондовете – възможности за младите хора“ 
20-23 март - Пловдив, Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика
20 март – Одрин, Обществени консултации по Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020
София, хотел Хилтън, Конференция Иновации и предприемачество 2014
Варна, „Европейско финансиране за развитие на идеи за Варна“ (пресконференция и семинар)
Тетевен, Европейска подкрепа за образование
24 март – София, Конференция „Партньорство за социални предприятия в България“
25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фондация СТАРТ
Варна, галерия „Графит", Национални дни на кариерата
27-28 март – Велинград, Национален форум на общинските предприятия и търговски дружества
27 март - Велико Търново, ВТУ, Национални дни на кариерата
28-30 март – София, Студентски бизнес форум „Бизнесът в действие“
КАЛЕНДАР
17 март - Ден на Свети Патрик 
Имен ден празнуват: Алеко, Алекса, Алексей, Алекси, Алексий
18 март - Световен ден на мозъка
Ден на радиотехническите войски 
19 март - Имен ден празнуват: Дария, Дарин, Дарина, Найден, Найдa
20 март - Ден на Земята
Първият ден на пролетта
Международен ден на франкофоните
21 март - Международен ден срещу расовата дискриминация
Международен ден на кукления театър
Световен ден на гората
Световен ден на поезията
22 март - Световен ден на водата
23 март - Международен ден на метеорологията
НАСО поздравява всички 
с настъпващите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО 	1
Национални политики 	2 
Коментари и анализи 	4
Социални услуги 	5
Култура 	6
Технологии	7
Интервю 	7
Корпоративна отговорност	7
Предстоящо 	8
Нормативни документи и промени 	9
Възможности за финансиране 	9
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
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.
26 - 29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на включващи общности”, EASPD
Конференцията се организира в партньорство с Министерство на заетостта, интеграцията и социалните политики на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. 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. Ще се дискутира развитието на ефективни пътища за развитие на включващи общности, въз основа на политическа отговорност, активна гражданска позиция и участие на ключови заинтересовани лица. Специално внимание ще бъде отделено на ролята на доставчиците на услуги в изграждането на включваща среда за всички и предизвикателствата, с които се справят доставчиците в този процес.
2 април - Велико Търново, Среща-семинар на доставчици на социални услуги на тема "Представяне на модели за организация на водене на документация в социалните услуги.” 
4 април - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
5 април - Стара Загора, Регионален форум на доставчиците на социални услуги 
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НАСО   
Nasoki.bg
НОВИНИ ОТ НАСО
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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.
Финансово разпределение по оперативните програми за програмния период 2014-2020
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Работен семинар „Дневен център за деца с увреждания“
На 12 март 2014г. в сградата на община Габрово Национален алианс за социална отговорност проведе работен семинар за разработване на предложения за изготвяне на методика за услугата „Дневен център за деца с увреждания“. Участваха 15 директори на социалната услуга от градовете София, Силистра, Русе, Роман, Павликени, Велико Търново, Свищов, Ямбол, Севлиево и Габрово. Работната среща бе продължение на проведените семинари „Обмяна на опит и перспективи за развитие на услугата Дневен център за деца с увреждания“ през 2013 г. в София, Русе и Велико Търново. 
Вижте повече
Обществени консултации по Програмата за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020
На 12 март 2014г. в сградата на Министерство на регионалното развитие беше проведено обществено обсъждане и консултация за подготовка на бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020. Национален алианс за социална отговорност участва в обсъждането в качеството си на член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. В рамките на срещата бяха представени резултатите от социално-икономическия анализ на трансграничния район, изготвен за целите на новата Програма. 
Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
На 10 март 2014г. в Брюксел министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов участва в заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. В своето изказване по време на ориентационния дебат, посветен на Европейски семестър 2014, министър Адемов посочи като пример за успешни реформи в борбата с безработицата дейностите по преодоляването на високата младежка безработица, стартирали в началото на 2014 г., а именно изпълнението на успешни схеми за стажуване и чиракуване, предоставянето на достъпни и качествени посреднически услуги и прилагане на индивидуален подход, съобразен с потребностите на личността.           Вижте повече

Европа ни отпуска 80млн. евро повече за заетост
През програмния период 2014 - 2020 г. България ще разполага с ресурс от Европейския съюз в размер около 15 милиарда евро, заяви вицепремиерът и министър правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция след правителственото заседание на 12 март 2014г. Вицепремиерът Златанова представи пред медиите финансовото разпределение на средствата по Оперативни програми. „Ако за Програмата за развитие на селските райони и за Програмата за морско дело и рибарство средствата се определят в голяма степен от специфичните за тези фондове регламенти, то за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския Социален фонд и Кохезионния фонд, които ще финансират общо седем оперативни програми, трябваше да бъде направен сериозен анализ и постигнато съгласие за размера и насочеността на инвестициите, разпределени в оперативни програми", подчерта Златанова.                                      Вижте повече
Министър Хасан Адемов: Волята на правителството е да надгражда 
Волята на правителството е да надгражда и увеличава базовите параметри за социални политики, заяви на 13 март министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в сутрешния блок „Здравей, България“ на Нова телевизия, по повод актуализираната средносрочна прогноза на Съвета за развитие към Министерски съвет. Всяка една държава-членка на Европейския съюз пише такива индикативни рамки и планове за развитие, което не означава, че те са стационарни величини, които не могат да се променят.            Вижте повече
Облекчения за бизнеса на хора с увреждания
Намаляват административната тежест за бизнеса на хората с увреждания. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за интеграция на хората с увреждания, внесен от Министерски съвет. Промените целят привеждане на нормативната уредба, свързана с регистрацията на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.              Вижте повече
Еднократната финансова подкрепа за пенсионерите става традиционна
За Великден всички пенсионери ще получат диференцирана еднократна финансова подкрепа. Политиката на правителството е последователна, искаме да превърнем в традиционна тази подкрепа и за всяка Коледа и Великден пенсионерите да получават добавки, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в студиото на „Тази сутрин“ по БТВ на 14 март. Допълнителните средства за изплащане на „великденските бонуси” са в размер на 57 700 000 лв., като тези средства са за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г., обясни министърът. 
Вижте повече
Въвежда се система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
Система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение се въвежда с приет на първо четене законопроект за промени в Закона за професионалното образование и обучение, предложен от ПГ на Коалиция за България. Парламентът гласува на първо четене и законопроект, внесен от и ПГ на ПП ГЕРБ. В мотивите на вносителите от ПГ на Коалиция за България се посочва, че се предлага се и система за валидиране, която включва идентифициране и признаване на неформално придобити знания.  Вижте повече
Работодателите ще могат да предлагат трудов договор за стажуване
Трудов договор с условие за стажуване ще могат да предлагат работодателите на младежи до 29 години, завършили средно или висше образование, без трудов стаж или професионален опит по придобитата професия или специалност. Народните представители приеха на второ четене промени в Кодекса на труда. Договорът не може да бъде за по-малко от 6 и за повече от 12 месеца. Зам.-министърът на социалната политика Росица Янкова обясни, че договор за стажуване не може да бъде сключен с лице, което се обучава в момента, защото това са стажове, регулирани с други подзаконови актове.                                                                         Вижте повече
По-големи начални заплати за учители
„Тази година в бюджета е заложено увеличение на началните заплати на започващите кариерата преподаватели, защото те са най-ниски. Синдикатите предлагат от 1 юли с 5 процента да се увеличат заплатите на всички учители, но в бюджета не са заложени такива средства. В министерството се правят разчети и аз мога да гарантирам две неща – че ще се вдигнат началните заплати и че са осигурени 10 милиона лева, необходими за изплащане на досегашните заплати на учителите до края на 2014 г. Нека да припомня и друго – в делегираните бюджети е заложено да обвържем до известна степен учителските възнаграждения с качеството на образование, не може само да увеличаваме заплати, без да увеличаваме качеството“.                                                                 Вижте повече
Великденски добавки към пенсиите
Правителството реши към пенсиите за месец април да бъдат изплатени великденски добавки. Одобрените допълнителни средства са в размер 57 700 000 лв. и са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г. Четиридесет лева допълнително ще получат възрастните хора, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер до 150 лв. 
Вижте повече
Фонд „Условия на труд” отпусна средства за модернизация на работни места
Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 135 хиляди лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните днес в МТСП договори за реализация на проекти между ФУТ и предприятията „Далкия Варна” ЕАД и „Захарни заводи” АД – град Горна Оряховица. „С финансирането на проекти по ФУТ се инвестира в качествени работни места в реалната икономика”, каза по време на церемонията управителят на ФУТ и заместник-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова.                                  Вижте повече
Стартира Третата процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
България е една от първите страни в Европейския съюз, заедно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от Съвета на Европа (СЕ). Основен елемент от Стратегията е присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Етикетът е сертификат за цялостно качество на управлението в общината и се оценява по единни критерии и процедури, разработени от СЕ, за всички страни в Европа. Оценката се извършва на база обективни показатели, чрез единни рамкови процедури и инструменти за оценяване. Носители на Етикета са местни власти, които приемат и прилагат в дейността си 12-те основни принципа на добро управление.                                                                        Вижте повече
128 трудови борси организира Агенцията по заетостта
128 трудови борси в цялата страна ще организира Агенцията по заетостта (АЗ) през 2014 г. 28 от тях ще са насочени изцяло към младежите до 29-годишна възраст. Това съобщи на 13 март 2014г. изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов по време на участието си в сутрешния блок на телевизия Bulgaria On Air. Трудовите борси дават възможност за пряк контакт между работодателите и търсещите работа. До края на месец март ще се проведат седем такива срещи – във Варна, Бургас, Нова Загора, Долни чифлик, Стралджа, Кубрат и село Кирково. 
Вижте повече
Нови 16 хил. работни места в Северна България
Според експертите на Регионалната служба по заетостта в Ловеч през тази година се очаква да бъдат разкрити 16 хиляди нови работни места на територията на областите Велико Търново, Габрово, Плевен и Ловеч. Новите работни места ще бъдат разкрити предимно на първичния трудов пазар, обясни директорът на службата по заетостта в Ловеч Минчо Диков. Тенденцията от началото на годината е много добра. Разкритите работни места са три пъти повече от разкритите за същия период на миналата година.                                    Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
ИНТЕРВЮ
Заместник-министър Светлана Дянкова: Семействата с две деца стават все повече
Родена през 1960г. в Кюстендил. Инженер по образования, специализира "Европейска интеграция" и "Финансов мениджмънт", има специализация по "Публично-правно партньорство и социално осигуряване" в USAID Вашингтон. Депутат в 37, 38, 39 и 40 Народно събрание. Два пъти заместник министър в Министерство на труда и социалната политика - от 2009 и 2013г.
Николай НИКОЛОВ: Частните фондове рушат НОИ
Магистър по икономика, завършил икономическа кибернетика в Московската академия „Плеханов“, докторант в УНСС. Специализирал e социална политика и публична администрация в Обединения виенски институт, Харвардския институт за международно развитие, Джорджтаунския университет в САЩ и др. Секретар по социалната политика на президента на Република България (2003-2012). Управител на Националния осигурителен институт от създаването му през 1996 до 2000 г., зам. социален министър (1993-1996). Главен икономически експерт на КТ „Подкрепа“.
Над 14 000 безработни са започнали работа през февруари
14 200 безработни са започнали работа през месец февруари 2014 г. 13 309 от тях са намерили реализация на първичния пазар - с 1 203 повече в сравнение с месец януари 2014 г. Останалите 891 лица са ангажирани по програми за заетост, мерки и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 12.2% е равнището на безработицата през февруари 2014 г. То се запазва непроменено спрямо предходния месец. В сравнение с февруари 2013 г. равнището на безработица е с 0.2 процентни пункта по-високо.      Вижте повече
Четири сектора вадят България от кризата
Четири сектора могат да извадят България от кризата и да я изведат към по-бърз и интелигентен растеж. Това е записано в доклад на Световната банка. Критериите при избора им са отчели както наличието на традиции, така и потенциала за запазване на сегашните и за стъпване на нови пазари. Първият от тези сектори е хранително-вкусовата промишленост, в която най-голям дял по отношение на заетостта и приходите имат месо, плодове и зеленчуци и органични продукти. България е традиционно силна в износа на вино, пилета, прясно сирене и хлебни изделия.                                       Вижте повече
30% от работещите живеят под прага на бедността
Поредна класация нареди България на дъното в Европейския съюз по доходи. Българите получават най-ниските заплати в Европа, но и са с най-ниска производителност на труда. Около 30% от работещите живеят под прага на бедността. Това показва проучване на фондацията на ЕС, която следи качеството на живот. Данните са за 2012 г. В България средното годишно възнаграждение на работещите е около 6200 евро годишно, което ни гарантира последното място в общността. 
Вижте повече
Бр. 11(3)/17.03.2014 г.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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
Първа копка на ЦСРИ в Кюстендил
На 13 март първа копка на Център за социална рехабилитация и интеграция направиха в Кюстендил- Браян Далтън, Шарже д* афер на Посолството на САЩ в България; кметът Петър Паунов и изпълнителният директор на Фондация "Сийдър" Линдзи Солцгивър. Фондация "Сийдър" е активен член на Национален алианс за социална отговорност. Строителят Атанас Кирилов раздаде на гостите по една кирка и каска, а кметът Паунов реши, вместо да чупи бутилката с шампионско с кофата на багера, да я подари на багериста. Гости на събитието бяха областният управител Иван Каракашки, председателят на ОС Иван Андонов, зам.- кметовете на общината Росица Плачкова и Виктор Янев, както и деца от ЦНСТ "Сияние".                                                       Вижте повече
Втори етап на "Работилница за родители" в Смолян
На 17.03.2014 г. от 18,00 часа в зала №343 в сградата на Община Смолян ще се проведе първата от дванадесетте работилници с родители от вторият етап на Програма „РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” на УНИЦЕФ България, ФИЦЕ – България и Община Смолян. Програмата използва методите на групова работа.  Ще се проведат 12 тематично свързани сесии, с родители на деца на възраст до 4 години.                                          Вижте повече
Строят нови социални жилища
Строителното министерство ще създаде фонд за строителството на социални жилища. "Разработва се концепция за създаване на публично-частни партньорства между общините, държавата и частни инвеститори, в която държавата и общините да участват с предоставяне на терени за строителство и облекчени условия за ползване на социалните домове", съобщиха от министерството.                                        Вижте повече
Социалните предприятия се сдружават в асоциация
Социалните предприятия у нас ще се сдружат в асоциация. Това е крайната цел на проект "Социалното предприемачество - мисия за равенство между различните", стана ясно на пресконференция на 15 март във Варна. Към момента такава асоциация не съществува. Като основен фактор за това е, че повечето от тези предприятия са създадени през периода 2011-2012 година. Водещата организация по проекта е Сдружение "Център за устойчиво социално развитие"- град Варна, а партньор - Фондация "Либенау" - Германия.      Вижте повече
Бъдещи педагози гостуваха на социален център
Център от семеен тип за настаняване на лица с психични разстройства в Симитли бе домакин на среща между потребителите и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски". Третокурсници от специалност „Социална педагогика" се запознаха на място с организацията и работата на екипа на социалното заведение. Те се срещнаха и разговаряха с потребителите. На многобройните въпроси на бъдещите социални педагози отговаряха ръководителите на екипа, който се грижи за хората в Центъра.                                               Вижте повече
Младежи с увреждания правят предприятие за кетъринг в Пловдив
В Пловдив ще заработи предприятие за кетъринг, в което ще работят младежи с увреждания, които са се обучавали в курс по готварство, предаде БГНЕС. Малкото предприятие ще поеме доставките за храна на социални заведения в града. Ръководителят на проекта Мариана Здравчева разказа, че преди години Пловдив е бил за пример по отношение на хората с увреждания. В квартал "Изгрев" е имало изграден комплекс, задоволяващ потребностите както от обучение и работа, така и от жилище и детска градина за хората с увреждания. 
Вижте повече
Всички ДМДСГ в Пазарджик са закрити
В Пазарджишка област всички домове за деца, лишени от родителска грижа са закрити, съобщиха за Дарик от Регионалната дирекция за социално подпомагане. Процесът на реформирането на социалните центрове е започнал през 2009 г., а последните два дома са закрити през 2013 година. От Социалната дирекция обобщиха, че на територията на региона са функционирали пет дома в градовете Велинград, Панагюрище, Брацигово и село Лесичово. В момента заместителите на тези домове са т.нар. Центрове за настаняване от семеен тип, като в Лесичово и Брацигово те са общо четири, а по един център работи в останалите градове.          Вижте повече
Започна изграждането на ЦНСТ във Варна
Изграждането на къщичките за деца от социални домове - две в кв. Изгрев и три в село Тополи, започна на 14 март. Центровете за настаняване за близо 100 деца от социални институции от област Варна се строят по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие”. Началото бе дадено миналата седмица, когато бе направена първа копка на две къщички във Владиславово.                                                               Вижте повече
14 деца в Силистра - в среда, близка до семейната
С проекта "Дом за деца в риск" по ОПРР бе построена, оборудвана и обзаведена сградата, в която ще бъдат настанени деца и младежи с увреждания. Експертите от Община Силистра разработиха и последващия проект "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", "Разкриване на социални услуги в общността".                                                           Вижте повече
Ученици подават ръка на деца с увреждания
Ученици от СОУ "Св. княз Борис I" в Асеновград спечелиха проект по програмата "Партньори за социална промяна" на БЧК, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Даниела, Мария, Силвия и Ива са 17-годишни и тяхната цел е да подпомогнат социализирането, и развитието на децата от "Дневен център за деца с увреждания" в града. Проектът им предвижда осигуряване на интерактивни игри, занимания с връстници и достъп до подходящи играчки и материали за развитие на техните умения.                               Вижте повече
КУЛТУРА
Утвърдени са единните стандарти за финансиране на държавните културни институти
На 12 март 2014г. правителството определи единните разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства през 2014 г. Те отразяват въведената система на делегирани бюджети, чиято цел е да стимулира многообразието на предлаганите продукти, увеличаването на броя на зрителите, усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията.                              Вижте повече

Инициативата Help-Portrait в Дом за възрастни в Зона В-5, София
За нестандартното отбелязване на Празника на жената - 8 март, допринесоха доброволци, част от инициативата Help-Portrait. Тя се провежда в целия свят и е отворена, както за професионални фотографи, така и за любители на портретната фотография, фризьори и гримьори и за всички доброволци, прегърнали идеята.Те подариха за спомен на всички хора от Дом за възрастни в Зона В-5 една снимка в рамка и им доставиха незабравими минути. На празника присъстваха г-жа Албена Атанасова – заместник кмет на Столична община. 
Вижте повече
ТЕХНОЛОГИИ
Ученик разработва таблет за незрящи
Заедно с още четирима приятели ученикът от русенската МГ „Баба Тонка“ Атанас Атанасов се е заел с амбициозната задача да разработи таблет за незрящи. Първата фаза от разработката им – електронен четец с разширени възможности за незрящи, беше отличена с втора награда на състезанието „Социални иновации“ 2013. Мечтата на Атанас Атанасов е да промени колкото се може повече живота на незрящите хора, като им предостави лесен достъп до съвременните технологии.                                                                           Вижте повече
15 000 учители с безплатен интернет
15 000 учители ще бъдат зарадвани с безплатен интернет у дома още тази година. Това предвижда тригодишен план за действие на кабинета по Националната програма за развитие - България 2020. Достъпът до мрежата на преподавателите ще бъде осигурен с европейски средства. Целта е те да се обучат в използването на информационните технологии в учебния процес. Ще бъде създадена и национална онлайн платформа за електронно обучение. Делът на отпадналите ученици да се намали до 11% е сред другите цели, заложени в плана. Предвидено е и създаването на нови учебници и учебни програми, както и допълнително обучение по български език.                                                                     Вижте повече
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
HP се включи в доброволческа инициатива
Доброволци на НР помогнаха да се подобрим вида на зелените площи около нашият „Дом Възможност” в София. Това вече не е един типичен, сив и безцветен жилищен блок. Незастроеното пространството около него – някога предвидено за зелена площ с тревичка и дръвчета вече не е кален паркинг, а тревичката не е пълна с фасове и друг бавно разградим боклук. Той може да се намира във всеки голям град в България, но е ситуиран в София, и в него се намира нашия проект „Дом Възможност”.                                     Вижте повече
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