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 КАЛЕНДАР 

24 март - Световен ден за борба с туберкулозата 

Именници: Зарко, Захари, Захарина, Хари 

25 март - Благовещение, Именници: Блага, Благовеста, 

Благой 

Международен ден на възпоминание на жертвите 

на робството и търговията с роби (ООН) 

Ден на пощенската картичка 

Празник на ДЗИ  

26 март - Събор на архангел Гавраил, Именници: Габри-

ел, Габриела, Гаврaил, Гаврил 

Ден на Тракия 

Световен ден за осведомяване хората за епилеп-

сията  

27 март - Международен ден на театъра 

28 март - Именници: Албена, Баян, Бойка, Бойко, Бойчо, 

Боян, Бояна, Иларион 

29 март - Ден на военноинвалидите и пострадалите 

при изпълнение на воинските си конституционни задъл-

жения 

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници! 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

Обмен на опит във Франция 

От 18 до 21 март т.г. се проведе обмен на опит във Франция 

по проект "Нови услуги за заетост". Проектът се реализира 

съвместно между Агенция за социално развитие "Вижън" и 

EASPD. Домакин на събитието бе г-жа Bernadette Grosyeux, 

директор на Centre de la Gabrielle. В българската делегация 

участваха г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на 

Агенция за социално подпомагане, представители на Общи-

на Варна – г-жа Медиха Хамза и г-жа Любомира Комитска, 

както и представители на други неправителствени организа-

ции и служители на Агенция „Вижън“.                  Вижте повече 

Проект на Национален социален доклад на Република 

България за 2013-2014 г 

През февруари и март 2014г. се проведоха срещи на между-

ведомствената работна група за разработване на Национа-

лен социален доклад на Р България. Както ви информирахме 

по-рано, Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО) е включен в състава на работната група, заедно с 

широк кръг институции и партньори - МТСП, Агенция по зае-

тостта, НОИ, НСИ, министерства, неправителствени органи-

зации, социални партньори. Първият проект на доклада беше 

изпратен до членовете на НАСО за предложения и комента-

ри.                                                                            Вижте повече 

Срещи с работодатели в Национални дни на кариерата 

На 18 и 19 март 2014г. в София се проведоха Национални 

дни на кариерата, организирани от JobTiger. Организатори на 

тринадесетото издание на „Национални дни на кариерата”- 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Стартира национална кампания "2014 - година на правата 

на детето" 

През месец ноември 2014 година се навършват 25 години от 

приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. По 

този повод Държавната агенция за закрила на детето ще реа-

лизира Национална кампания „2014 г. - година на правата на 

детето”, съобщи председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. 

Патрон на инициативата е заместник министър-председателят 

по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева. „Годината 

на правата на детето” беше официално открита по време на 

28-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на 

детето на 18 март 2014г.                                         Вижте повече 

"Красива България" предоставя 6,4млн. лв. 

През 2014г. по Проект „Красива България” (КБ) ще се обновят 

40 обекта на обща стойност 6.4 млн. лева. В Националния 

план за действие по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а 

останалите 3.4 млн. лв. са финансиране от кандидатите, съоб-

щи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов 

в МТСП. Заедно със заместник-министър Светлана Дянкова, 

на 17 март той връчи споразуменията на кметове и областни 

управители.                                                               Вижте повече 

Министър Хасан Адемов се срещна със структурите на 

МТСП в област Видин 

На 19 март 2014г. министърът на труда и социалната политика 

Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област 

Видин. Той участва в редовното правителствено заседание, 

което се провежда във Видин. По време на срещата министър 

Адемов обсъди политиките и програмите в сферата на пазара 

на труда и социалните плащания като акцентира върху реали-

зацията им на местно ниво.                                     Вижте повече 

Министър Адемов обсъди в Бургас мерките за заетост и 

социалните плащания 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се 

срещна на 21 март 2014г. със структурите на МТСП в област 

2014 са „JobTiger” ООД и „Нестле България” АД. В него участ-

ват над 120 фирми. Един от шест младежи намира работа или 

стаж на мероприятието, сочи статистиката на организаторите. 

В рамките на форума, насочен основно към млади хора и 

предлагащ възможности за студентски стаж и кариера, предс-

тавителни на Национален алианс проведоха серия от срещи и 

консултации с работодатели.            Вижте повече 

Заседание на Национален съвет за интеграция на хората с 

увреждания 

На 19 март 2014 г. в Министерство на труда и социалната по-

литика се проведе работно заседание на Националния съвет 

за интеграция на хората с увреждания, в който редовен член е 

и Национален алианс за социална отговорност. Заседанието 
беше водено от г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и 

социалната политика, а участници бяха националните органи-

зации на и за хора с увреждания, включително представител 

на НАСО, Агенцията за хората с увреждания, Обмудсман на 

РБ, Министерство на образованието и науката, Министерство 

на здравеопазването, Министерство на инвестиционното про-

ектиране, КНСБ, представители на МТСП.  

Вижте повече 

Трети Европейски форум за социално предприемачество 

На 20 март 2014г. стартира Третия Европейски форум за соци-

ално предприемачество в Международния панаир в Пловдив. 

Съорганизатори на форума са Министерството на труда и со-

циалната политика, Европейската комисия, Европейската кон-

федерация на производствените кооперации и социалните 

предприятия, Агенцията за хората с увреждания и Междунаро-

ден панаир - Пловдив. В рамките на изложението участват 

социални предприятия на хора с увреждания, доставчици на 

социални услуги и НПО, работещи с хора с увреждания. Наци-

онален алианс за социална отговорност е представен чрез 

своите членове Сдружение ЦККТ „Решения” – Русе, Център за 

психично здраве – Русе – ЕООД, ЕТ "Иван Станев", гр. Плов-

див и Защитено жилище за лица с умствени затруднения, гр. 

София.                                                                       Вижте повече 
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http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/271-krasiva-bulgaria�
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Бургас. Основен акцент в срещата бяха работните места по 

програми и мерки за заетост и обучение през 2014 г. и соци-

алните плащания. По данни на Агенцията по заетостта от 

началото на годината в област Бургас са заявени общо 2259 

места. Най-много са в сферата на хотелиерството и ресто-

рантьорството, преработващата промишленост, търговията и 

аграрния сектор.                                                     Вижте повече 

Промяна на модела на работа с деца в конфликт със за-

кона 

На редовното си 28-мо заседание на 18 март 2014г. Нацио-

налният съвет за закрила на детето изслуша анализ на ре-

зултатите от извършените от ДАЗД проверки в социално – 

педагогическите интернати и възпитателните училища – ин-
тернати и обсъди направените от ДАЗД предложения за про-

мяна на модела на работа с деца в конфликт със закона. 

НСЗД прие и подкрепи изводите и предложените мерки, с 

които се гарантират правата на децата.              Вижте повече 

Училищата ще могат да кандидатстват с проекти за про-

фесионално образование 

„Категорично бизнесът и образованието трябва да бъдат об-

вързани“, заяви по време на посещението си на 18 март 

2014г. във Враца министърът на образованието и науката 

проф. Анелия Клисарова. Тя обясни, че в момента се работи 

по механизъм, чрез който училищата ще имат възможност да 

кандидатстват с проекти за професионално образование. По 

думите й един от важните критерий ще бъде учебните заве-

дения да имат договори с бизнеса, което ще гарантира не 

само практиката на учениците, но и ще улесни намирането на 

първо работно място.                                             Вижте повече 

Помощ за оцеляване за европейските предприятия 

ЕС препоръчва нов подход за подпомагане на предприятия-

та, изпитващи финансови затруднения, и за предоставяне на 

втори шанс на начинаещи предприемачи. Всяка година в ЕС 

фалират около 200 000 предприятия, в резултат на което 1,7 

милиона души губят работата си. Необходимо е да се напра-

ви повече, за да могат предприятията, изпитващи затрудне-

ния, да се преструктурират навреме и да се задържат на па-

зара. Реформирането на националните правила в областта 

на несъстоятелността ще е от полза за всички засегнати ли-

ца.                                                                             Вижте повече 

Сформира се работна група за ОП по Фонд за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица 

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица е нов инструмент за периода 2014-2020 г., който ще до-

пълни съществуващите инструменти за сближаване и по-

специално Европейския социален фонд, като се насочи към 

най-тежките форми на бедност и лишения. Съгласно т.12 от 

Решение № 792 от 17 декември 2013 г., Министерският съвет 
определи Министерството на труда и социалната политика за 

водещото ведомство за разработване на оперативна програ-

ма, съфинансирана от гореспоменатия фонд.     Вижте повече 

Потребителят е в центъра на правителствената стратегия 

за развитие на електронното управление в България 

Министерският съвет прие Стратегия за развитие на елект-

ронното управление в Република България (2014-2020). В 

центъра й е поставен потребителят като основен фактор в 

процесите на комуникация и услуги в електронна среда. Стра-

тегията за развитие на електронното управление съдържа 

анализ на настоящото състояние; визия на електронното уп-

равление в България; стратегически цели; секторни политики 

за е-управление; дейности за постигане на целите; координа-

ция и управление на изпълнението на стратегията; модел на 

е-управление; информационен и технологичен модел.  

Вижте повече 

Председателят на ДАЗД изнесе лекция за процеса на де-

институционализация в ЮЗУ „Неофит Рилски” 

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето 

Ева Жечева изнесе лекция пред студенти от Факултета по 

педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски”, гр. 

Благоевград. Работата с деца със социални проблеми и деца 
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 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

със специални образователни потребности в контекста на про-

цеса на деинституционализация на грижата за деца бе темата 

на срещата. „България е една от първите държави от бившия 

Източен блок, в която започна такъв мащабен процес на деин-

ституционализация. Промяната на грижата за децата от инсти-

туционална към грижа в семейството и в общността гарантира 

по-добро бъдеще за тази уязвима група от обществото”, заяви 

Ева Жечева.                                                              Вижте повече 

Българите са неудовлетворени, но принципно щастливи 

хора 

Според последното проучване на ООН по фактора "щастие" 

от края на миналата година България е на 144-то място от 

156 изследвани страни. Британското издание "Икономист" 

дори определи родината ни през 2010 година като "най-

тъжното място на света". На 20 март се отбелязва Световния 

ден на щастието, обявен с резолюция на Организацията на 

обединените нации (ООН) приета на 28 юни 2012 г. В посла-

нието си по случая генералният секретар на организацията 

Бан Ки-мун заявява, че именно щастието е "в основата на 

човешките желания", но изразява съжаление, че "базовото 

материално благосъстояние засега е недостъпно за прекале-
но голям брой хора, които живеят в крайна бедност".  

Вижте повече 

Има работа, но няма кадри 

Драстично разминаване между търсенето и предлагането на 

работна ръка отчитат работодатели и посредници на пазара 

на труда. Въпреки че за януари само в Агенцията по заетост-

та са заявени 11 хил. свободни работни места, безработица-

та продължава да нараства заради липсата на подходящи 

кандидати. Най-сериозен е недостигът на инженери, особено 

в големите градове, както и на кандидати със средно профе-

сионално образование като заварчици, стругари и сервизни 

работници.                                                               Вижте повече 

Барометър 2014: Пролет - какво се случва в европейските 

икономики? 

Най-влиятелната организация на европейския бизнес – 

BUSINESSEUROPE, представи редовното си изследване за 

състоянието на европейските икономики „БАРОМЕТЪР 2014: 

ПРОЛЕТ“. В първата част на доклада се прави задълбочен 

анализ на показателите за конкурентоспособност на световно 

равнище, като са обхванати данъчното облагане, публичните 

финанси, бизнес средата, иновациите и уменията, достъпът 

до финансиране и финансовата стабилност, както и състояни-

ето на пазара на труда. Втората част на проучването се бази-

ра на оценките и препоръките по отношение на структурните 

реформи, направени от членуващите в BUSINESSEUROPE 
организации, сред които е Българската стопанска камара, от-

говорна за информацията за България.                Вижте повече 

Все повече инвалидни пенсии, а не за стаж 

Сериозна деформация в осигурителната система се наблюда-

ва през 2013 г. Делът на новоотпуснатите пенсии за инвалид-

ност се увеличава с 3,4% спрямо 2012 г. и през миналата го-

дина. достига 39,4% (28 217 души). Същевременно с 10,3% 

намаляват хората, които са получили лични пенсии за стаж и 

възраст: през 2013 г. те са 37 802-ма, което е с 4339 души по-

малко спрямо 2012 г. Това показва анализ на Националния 

осигурителен институт (НОИ).                                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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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Трети дневен център за деца с ментални увреждания от-

вори врати в София 

Дневен център за деца с ментални увреждания „Свети Врач” 

отвори врати в София. Това е третият дневен център за деца 

с ментални проблеми, който Столична община открива, каза 

кметът на София Йорданка Фандъкова по време на открива-

нето на новата социална услуга. На събитието присъства за-

местник-кмета на София на направление социални дейности 

Албена Атанасова, Светлана Тилкова – Алена – „Приятел на 

месеца”, директора на дирекция „Социални дейности” Мина 

Владимирова, кмета на район „Възраждане” Савина Савова.  

Вижте повече 

СУПЦ – Пловдив набира кандидати за учебната 2014/2015 
г. 

Министерство на труда и социалната политика и КСУ “Св. 

Георги”, Социален учебно-професионален център Пловдив 

обявиха набиране на кандидати за учебната 2014/2015 г. за 

професионално обучение със срок 3 или 2 години. Завърши-

лите курса на обучение получават документ за професионал-

на квалификация. Осигурява се безплатна храна, пансион и 

медицинско обслужване. Курсистите в неравностойно социал-

но положение получават джобни пари в размер до 30.00 лева 

месечно. На курсистите, показали много добър успех, се оказ-

ва съдействие за продължаване на образованието.  

Вижте повече 

Община Варна подпомага младежки проекти 

Общинската дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт” - отдел „Младежки дейности” на Община Варна ще 

финансира проекти на неправителствени организации и не-

формални младежки групи по програмата „Младежки проекти 

2014“. Основната цел на инициативата е осмисляне на сво-

бодното време на младите хора чрез стимулиране на мла-

дежката инициатива, предприемчивост, младежкото участие, 

креативността и развитие на доброволчеството.  Вижте повече 

ЦОП-Етрополе навърши една година 

На 18 март 2014 година Център за обществена подкрепа – гр. 

Етрополе отбеляза своя първи рожден ден. Денят съвпадна и 

с професионалния празник на социалния работник, който се 

отбелязва ежегодно всеки трети вторник от месец март. За 

здраве и благополучие на всички заети в институцията, както и 

на нейните потребители, отец Емил отслужи тържествен мо-

лебен. На празника присъстваха заместник-кметът на община 

Етрополе – Росица Христова, служители на Общинска адми-

нистрация-гр. Етрополе, директори и управители на институ-

ции, потребители на Центъра и гости.                   Вижте повече 

Обучение по планиране и предоставяне на социални услу-

ги в Пловдив 

От 19-ти до 21-ви март 2014 г. в Пловдив се проведе обучение 

по Проект "Развитие на системата за планиране и предоставя-

не на социални услуги на регионално равнище". Проектът се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програ-

ма "Развитие на човешките ресурси" и се реализира на тери-

торията на цялата страна. Координаторите за област Пловдив 

по Проекта проведоха предварително анкетиране за включва-

не в обучението на 60 лица, ангажирани в сферата на социал-

ните услуги на различни нива, с цел определяне нивото на 

компетентността им.                                                Вижте повече 

Кметът на Ямбол преряза лентата на новите социални 

центрове 

Кметът на община Ямбол Георги Славов преряза лентата на 

новите социални центрове в община Ямбол при днешната 

церемония по откриването им. По защитен проект по ОП 

„Регионално развитие" в града бяха изградени три центъра за 

настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Те ще 

приютят общо 44 деца и младежи с увреждания в уютна среда 

и под грижите на квалифициран персонал. Предоставянето на 

новите услуги се реализира по проект по ОП „Развитие на чо-
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вешките ресурси". На 19 март е първото настаняване на 8 

младежи в Защитеното жилище.                           Вижте повече 

Обсъдиха предизвикателствата пред социалните услуги 

за деца в Община Русе 

На 19 март 2014г. в зала 1 на Областна администрация-Русе 

се проведе кръгла маса, посветена на грижите за децата и 

предизвикателствата пред здравните и социалните услуги за 

деца, особено за децата с увреждания. Събитието бе открито 

от областния управител Венцислав Калчев, а участие в сре-

щата взеха представители на Община Русе, МБАЛ-Русе, 

МБАЛ „Медика” Русе, доставчици на социални услуги, РИО на 

МОН, РДСП Русе и други заинтересовани страни. Темата на 

дискусията бе „Координация и иновативност в работата на 
всички заинтересовани страни в процеса на реформиране 

грижите за деца в регион Русе”.                            Вижте повече 

Нова социална услуга в Поморие 

Започна изпълнението на проект „Предоставяне на социална 

услуга „Център за настаняване от семеен тип” в гр. Поморие”, 

в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна фи-

нансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0047-C0001 от 

07.03.2014 г., финансиран по ОП „РЧР” 2007-2013 г., на обща 

стойност 293 518,72 лв. Основната цел на проектното предло-

жение е реализиране на устойчив модел за деинституциона-

лизация на деца с увреждания, настанени в специализирани 

институции за деца с умствена изостаналост, за деца с физи-

чески увреждания и в домовете за медико-социални грижи на 

територията на страната.                                       Вижте повече 

  КУЛТУРА 

Благотворителна изложба "Да оставим следи" 

На 20 март на "Моста на влюбените" до НДК в столицата бе 

открита благотворителна изложба на фотографката Велисла-

ва Каймаканова-Ножарова. 60 портрета на известни актьори, 

музиканти и телевизионери са включени в експозицията. Иде-

ята й е да се съберат средства за закупуването на уреди за 

лечение на деца със заболявания на нервната и костно-

мускулната система. В продължение на три години специал-

ният проект "Да оставим следи" на сдружение "Кауза" обеди-

нява популярни личности около идеята да се помогне благот-

ворително на болни деца от различни краища на страната.  

Вижте повече 

Стрийт артисти подкрепиха с акция-изненада кампанията 
на Велико Търново за Европейска столица на културата 

Стрийт артисти подкрепиха с акция-изненада кампанията на 

Велико Търново за Европейска столица на културата 2019, 

съобщиха от пресцентъра на общината. Творците изрисуваха 

цветна линия по бордюра на тротоарите във града от Царе-

вец до Факултета по изобразителни изкуства в нощта на 20-ти 

срещу 21-ви март. Идеята за „Цветна линия за бъдещето” бе 

да внесе цветност в атмосферата на града, с обръщение и 

послание към гражданите да се твори заедно, защото изкуст-

вото е за всеки. Акцията не претендира да бъде професио-

нално произведение на изкуството, а артистична интервен-

ция, която да достигне до гражданите и да ги зарадва и прово-

кира.                                                                          Вижте повече 

 ТЕХНОЛОГИИ 

Робот на БАН помага на възрастни хора 

Най-новият принос на България в областта на роботика е 

свързан с два модела от серията "Робко", които могат ефек-

тивно да помагат на възрастни или неспособни да се грижат 

за себе си хора. Машините с поредни номера 11 и 12 ще 

бъдат представени от Института по системно инженерство и 

роботика към БАН, пише „Труд“. Двата робота са изработени 

от екип от наши учени и колегите им от 8 университета в Ев-

ропа. Единият прототип вече е изпробван в заведение в Ми-

лано, посещавано основно от възрастни хора и е показал по-

ложителни резултати.                                             Вижте повече  
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 ИНТЕРВЮ 

 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

"Седмица на доброто-2014" бе открита в Контур Глобал-

Марица Изток 3 

Седмица на доброто-2014" бе открита в Контур Глобал-

Марица Изток 3. Развиване на благотворителност сред слу-

жителите чрез „Дарителство по ведомост" е проект за соци-

ална отговорност, който има подкрепата на Висшето ръко-

водство на Компанията в България и одобрение на Комитета 

по социална отговорност и ще се реализира в партньорство 

с Фондация „Помощ за благотворителността в България". 

Набраните средства ще подкрепят 4 каузи, една от които е 

на Център „Алтернатива".                                     Вижте повече 

Бизнесът пише програмите на 9 университета 

Бизнесът заедно с девет университета в страната пишат 
нови учебни програми, по които ще учат студентите. Идеята 

е те да бъдат в съответствие с изискванията на пазара на 

труда. Това съобщи на 19 март председателят на Българска-

та стопанска камара Божидар Данев по време на кръгла ма-

са за частното образование. Сред включилите се в инициа-

тивата са Софийският университет, УНСС, Нов български 

университет и Техническият университет.          Вижте повече 

Ева Жечева: Трябват дневни центрове за децата на гур-

бетчии 

Преди 10 дни взрив на газ в Севлиево уби 11-годишния Ана-

толи и прати кака му Арзу в болница. Оказа се, че децата 

се гледали сами - мама и татко заминали на гурбет, за да 

ги издържат. Можеше ли да се размине трагедията, ако 

имаше възрастен вкъщи? Това се чудят днес всички. А 

"Стандарт" потърси шефа на Агенцията за закрила на 

детето с въпроса - ще опита ли държавата да бъде поне 

приемна майка на децата на над милион гурбетчии? 

Николай Димитров, кмет на Несебър: Даваме по 2000 лв. 

за всяко новородено дете 

Несебър е носител на приза "Бейби бум град" в класацията 

"Най-добър град за живеене" на "24 часа" и "Дарик". Какво 

подпомага раждаемостта в курортния град и какви други 

социални услуги предлага на жителите си Несебър, разказва 

кметът Николай Димитров. 

Проф. Вихра Миланова: Цялото общество носи отговор-

ност за равнодушието към нездравите ни съграждани 

Проф. Вихра Миланова е национален консултант по психи-

атрия. От 2004 г. досега тя е ръководител на Катедрата 

по психиатрия към Медицинския университет в София и 

началник на Клиниката по психиатрия в Александровска бол-
ница. Специализирала е във Великобритания, Гърция и Ир-

ландия. Изследователската й дейност е в областта на нев-

ропсихиатричната генетика и клиничната практика. Автор 

и съавтор е на над 130 статии и учебни ръководства. 

Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по 

заетостта: Работодатели ще търсят кадри онлайн 

Роден е в София на 16 септември 1978 г. Бакалавър по фи-

нанси и магистър по международни икономически отношения 

в УНСС. Доктор по икономика в Стопанската академия "Д. 

А. Ценов" - Свищов. През декември 2013 г. е назначен за из-

пълнителен директор на Агенцията по заетостта. 

Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО: Има гло-

бална криза на образованието 

Генерален директор на ЮНЕСКО от 2009 г., преизбрана за 

втори мандат през 2013 г. Първата жена, която оглавява 

тази организация. Родена е на 12 юли 1952 г. в София. Била 

е два пъти депутат в българския парламент (1990-1991 и 

2001-2005 г.), външен министър (1996-1997), посланик на 

България (2005-2009) във Франция, Монако и ЮНЕСКО. 
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24 март – София, Конференция „Партньорство за социални 

предприятия в България“ 

Тополовград, Информационна среща „Европа за нас“ 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора 

Априлци, Европейска подкрепа за образование 

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

ция СТАРТ 

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

та 

Габрово, Практически семинар за възможностите, кои-

то информационната система за управление и наблю-

 ПРЕДСТОЯЩО 

 СЪБИТИЯ НА НАСО/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.”  

Семинарът се организира съвместно с ЦСРИ за възрастни 
и лица с увреждания над 18 години, гр. В. Търново.  Програ-
мата е насочена към обсъждане на работата по организи-
ране и отчитане на дейностите, документацията и рабо-
тата по случаи в центровете за социална рехабилитация с 
оглед натрупания опит след въвеждането на новото мето-
дическо ръководство. 

3 април - Стара Загора, Регионален форум на доставчици-
те на социални услуги  

НАСО ще представи различни възможности за национално 
и международно партньорство и сътрудничество за по-
добри социални услуги. Ще бъдат представени също соци-
алните услуги, действащи към момента в Стара Загора, 
като ще бъдат посочени и актуални и специфични местни 
и регионални особености на социалните услуги. Предвиде-
на е дискусия за партньорството между доставчиците на 
услуги за развитие на тяхното качество и ефективност. 

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

На срещата ще присъстват председателят на НАСО г-н Г. 
Георгиев и гост - лектор д-р Евгени Генчев – психиатър, 
психоаналитик, член на БОЛП /Българско общество за Лака-
нианска психоанализа/, NLS /Ново лаканианско училище/ и 
сдружение „Дете и пространство”. Домакин на срещата ще 
бъде Център за обществена подкрепа „Усмивка”, който про-
дължава за четвърта поредна година инициативата за ор-
ганизиране на работни срещи от цикъла „Заедно можем по-
вече”.  

4 април - Ямбол, Регионална среща на доставчици на со-
циални услуги 

Във връзка с разкриването на Представителство на Нацио-
нален алианс за социална отговорност в гр. Ямбол, г-н Г. 
Георгиев - Председател на УС на НАСО, ще представи пред-
ставителството, програмата на НАСО за 2014 година, как-
то и ще се обсъдят възможностите за регионално, нацио-
нално и европейско партньорство.  
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дение на средствата от ЕС 

Силистра, „2014 – година за нови предизвикателства“ 

Пловдив, Пресконференция по „Да продължим ЗАЕД-

НО“ 

Видин, Европейската подкрепа за младите хора 

26 март – Хисаря, Информационен семинар „Новият програ-

мен период“ 

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

та 

Девин, Възможности за финансиране на идеи на обра-

зователни и обучителни институции 

Габрово, Нови възможности за младите хора 

Троян, Европейска подкрепа за образование 

28 март – Асеновград, Пресконференция по „Да продължим 

ЗАЕДНО“ 

27-28 март – Велинград, Национален форум на общинските 

предприятия и търговски дружества 

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

действие“ 

29 март – София, Дискусионен форум "Отговорни бизнес 

практики" 

8-9 април – Бургас, Трета национална среща на главните 

архитекти и експертите по устройствено планиране от Общи-

ните  

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

USAID - Развитие на иновативни начинания (15 април) 

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) 

„Творческа Европа“ (2014-2020) Подпрограма „МЕДИА“ Подк-
репа за привличане на публика (28 март) 

Малка грантова схема на ЕИП за културни проекти (17 ап-

рил) 

Програма Европа 2014 на Столична община (17 април) 

Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма Медия - Подк-

репа за обучение (23 май) 

Културно наследство и съвременни изкуства, "Документира-

не на културната история" (19 май)  "Достъпност на културно-

то наследство за обществеността" (19 май) "Реставриране, 

обновяване и опазване на културното наследство" (19 май) 

Покана за кандидатстване по програма  

Еразъм+ 2014-2020  

Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключо-

ви дейности са:  

ключова дейност 1: 24 март 2014 г.,  

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

Повече информация: ТУК. 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – 
към 14 март 2014г. 
Проект на Постановление на Министерския съвет за измене-
ние и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разп-
ределяне на задължителните осигурителни вноски и вноски-
те за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служи-
телите“ 
Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 
2020 г. 
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24 март – София, Конференция „Партньорство за социални предприятия в България“
Тополовград, Информационна среща „Европа за нас“
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора
Априлци, Европейска подкрепа за образование
25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фондация СТАРТ
Варна, галерия „Графит", Национални дни на кариерата
Габрово, Практически семинар за възможностите, които информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС
Силистра, „2014 – година за нови предизвикателства“
Пловдив, Пресконференция по „Да продължим ЗАЕДНО“
Видин, Европейската подкрепа за младите хора
26 март – Хисаря, Информационен семинар „Новият програмен период“
27 март – Велико Търново, ВТУ, Национални дни на кариерата
Девин, Възможности за финансиране на идеи на образователни и обучителни институции
Габрово, Нови възможности за младите хора
Троян, Европейска подкрепа за образование
28 март – Асеновград, Пресконференция по „Да продължим ЗАЕДНО“
27-28 март – Велинград, Национален форум на общинските предприятия и търговски дружества
28-30 март – София, Студентски бизнес форум „Бизнесът в действие“
29 март – София, Дискусионен форум "Отговорни бизнес практики"
8-9 април – Бургас, Трета национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от Общините 
КАЛЕНДАР
24 март - Световен ден за борба с туберкулозата
Именници: Зарко, Захари, Захарина, Хари
25 март - Благовещение, Именници: Блага, Благовеста, Благой
Международен ден на възпоминание на жертвите на робството и търговията с роби (ООН)
Ден на пощенската картичка
Празник на ДЗИ 
26 март - Събор на архангел Гавраил, Именници: Габриел, Габриела, Гаврaил, Гаврил
Ден на Тракия
Световен ден за осведомяване хората за епилепсията 
27 март - Международен ден на театъра
28 март - Именници: Албена, Баян, Бойка, Бойко, Бойчо, Боян, Бояна, Иларион
29 март - Ден на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си конституционни задължения
НАСО Ви поздравява с настъпващите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО 	1
Национални политики 	2 
Коментари и анализи 	4
Социални услуги 	5
Култура 	6
Технологии	6
Интервю 	7
Корпоративна отговорност	7
Предстоящо 	8
Нормативни документи и промени 	9
Възможности за финансиране 	9
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/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.” 
Семинарът се организира съвместно с ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18 години, гр. В. Търново.  Програмата е насочена към обсъждане на работата по организиране и отчитане на дейностите, документацията и работата по случаи в центровете за социална рехабилитация с оглед натрупания опит след въвеждането на новото методическо ръководство.
3 април - Стара Загора, Регионален форум на доставчиците на социални услуги 
НАСО ще представи различни възможности за национално и международно партньорство и сътрудничество за по-добри социални услуги. Ще бъдат представени също социалните услуги, действащи към момента в Стара Загора, като ще бъдат посочени и актуални и специфични местни и регионални особености на социалните услуги. Предвидена е дискусия за партньорството между доставчиците на услуги за развитие на тяхното качество и ефективност.
4 април - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
На срещата ще присъстват председателят на НАСО г-н Г. Георгиев и гост - лектор д-р Евгени Генчев – психиатър, психоаналитик, член на БОЛП /Българско общество за Лаканианска психоанализа/, NLS /Ново лаканианско училище/ и сдружение „Дете и пространство”. Домакин на срещата ще бъде Център за обществена подкрепа „Усмивка”, който продължава за четвърта поредна година инициативата за организиране на работни срещи от цикъла „Заедно можем повече”. 
4 април - Ямбол, Регионална среща на доставчици на социални услуги
Във връзка с разкриването на Представителство на Национален алианс за социална отговорност в гр. Ямбол, г-н Г. Георгиев - Председател на УС на НАСО, ще представи представителството, програмата на НАСО за 2014 година, както и ще се обсъдят възможностите за регионално, национално и европейско партньорство. 
Бр. 12(3)/24.03.2014 г.
Бр. 12(3)/24.03.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
НОВИНИ ОТ НАСО
Бр. 12(3)/24.03.2014 г.
Бр. 12(3)/24.03.2014 г.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
USAID - Развитие на иновативни начинания (15 април)
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)
„Творческа Европа“ (2014-2020) Подпрограма „МЕДИА“ Подкрепа за привличане на публика (28 март)
Малка грантова схема на ЕИП за културни проекти (17 април)
Програма Европа 2014 на Столична община (17 април)
Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма Медия - Подкрепа за обучение (23 май)
Културно наследство и съвременни изкуства, "Документиране на културната история" (19 май)  "Достъпност на културното наследство за обществеността" (19 май) "Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" (19 май)
Покана за кандидатстване по програма 
Еразъм+ 2014-2020 
Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключови дейности са: 
ключова дейност 1: 24 март 2014 г., 
ключова дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г. 
Повече информация: ТУК.
Проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – към 14 март 2014г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Обмен на опит във Франция
От 18 до 21 март т.г. се проведе обмен на опит във Франция по проект "Нови услуги за заетост". Проектът се реализира съвместно между Агенция за социално развитие "Вижън" и EASPD. Домакин на събитието бе г-жа Bernadette Grosyeux, директор на Centre de la Gabrielle. В българската делегация участваха г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, представители на Община Варна – г-жа Медиха Хамза и г-жа Любомира Комитска, както и представители на други неправителствени организации и служители на Агенция „Вижън“.                  Вижте повече
Проект на Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г
През февруари и март 2014г. се проведоха срещи на междуведомствената работна група за разработване на Национален социален доклад на Р България. Както ви информирахме по-рано, Национален алианс за социална отговорност (НАСО) е включен в състава на работната група, заедно с широк кръг институции и партньори - МТСП, Агенция по заетостта, НОИ, НСИ, министерства, неправителствени организации, социални партньори. Първият проект на доклада беше изпратен до членовете на НАСО за предложения и коментари.                                                                            Вижте повече
Срещи с работодатели в Национални дни на кариерата
На 18 и 19 март 2014г. в София се проведоха Национални дни на кариерата, организирани от JobTiger. Организатори на тринадесетото издание на „Национални дни на кариерата”- 2014 са „JobTiger” ООД и „Нестле България” АД. В него участват над 120 фирми. Един от шест младежи намира работа или стаж на мероприятието, сочи статистиката на организаторите. В рамките на форума, насочен основно към млади хора и предлагащ възможности за студентски стаж и кариера, представителни на Национален алианс проведоха серия от срещи и консултации с работодатели.            Вижте повече
Заседание на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
На 19 март 2014 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе работно заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който редовен член е и Национален алианс за социална отговорност. Заседанието беше водено от г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика, а участници бяха националните организации на и за хора с увреждания, включително представител на НАСО, Агенцията за хората с увреждания, Обмудсман на РБ, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на инвестиционното проектиране, КНСБ, представители на МТСП. 
Вижте повече
Трети Европейски форум за социално предприемачество
На 20 март 2014г. стартира Третия Европейски форум за социално предприемачество в Международния панаир в Пловдив. Съорганизатори на форума са Министерството на труда и социалната политика, Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия, Агенцията за хората с увреждания и Международен панаир - Пловдив. В рамките на изложението участват социални предприятия на хора с увреждания, доставчици на социални услуги и НПО, работещи с хора с увреждания. Национален алианс за социална отговорност е представен чрез своите членове Сдружение ЦККТ „Решения” – Русе, Център за психично здраве – Русе – ЕООД, ЕТ "Иван Станев", гр. Пловдив и Защитено жилище за лица с умствени затруднения, гр. София.                                                                       Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Стартира национална кампания "2014 - година на правата на детето"
През месец ноември 2014 година се навършват 25 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. По този повод Държавната агенция за закрила на детето ще реализира Национална кампания „2014 г. - година на правата на детето”, съобщи председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Патрон на инициативата е заместник министър-председателят по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева. „Годината на правата на детето” беше официално открита по време на 28-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето на 18 март 2014г.                                         Вижте повече
"Красива България" предоставя 6,4млн. лв.
През 2014г. по Проект „Красива България” (КБ) ще се обновят 40 обекта на обща стойност 6.4 млн. лева. В Националния план за действие по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а останалите 3.4 млн. лв. са финансиране от кандидатите, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в МТСП. Заедно със заместник-министър Светлана Дянкова, на 17 март той връчи споразуменията на кметове и областни управители.                                                               Вижте повече
Министър Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област Видин
На 19 март 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна със структурите на МТСП в област Видин. Той участва в редовното правителствено заседание, което се провежда във Видин. По време на срещата министър Адемов обсъди политиките и програмите в сферата на пазара на труда и социалните плащания като акцентира върху реализацията им на местно ниво.                                     Вижте повече
Министър Адемов обсъди в Бургас мерките за заетост и социалните плащания
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов се срещна на 21 март 2014г. със структурите на МТСП в област Бургас. Основен акцент в срещата бяха работните места по програми и мерки за заетост и обучение през 2014 г. и социалните плащания. По данни на Агенцията по заетостта от началото на годината в област Бургас са заявени общо 2259 места. Най-много са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, търговията и аграрния сектор.                                                     Вижте повече
Промяна на модела на работа с деца в конфликт със закона
На редовното си 28-мо заседание на 18 март 2014г. Националният съвет за закрила на детето изслуша анализ на резултатите от извършените от ДАЗД проверки в социално – педагогическите интернати и възпитателните училища – интернати и обсъди направените от ДАЗД предложения за промяна на модела на работа с деца в конфликт със закона. НСЗД прие и подкрепи изводите и предложените мерки, с които се гарантират правата на децата.              Вижте повече
Училищата ще могат да кандидатстват с проекти за професионално образование
„Категорично бизнесът и образованието трябва да бъдат обвързани“, заяви по време на посещението си на 18 март 2014г. във Враца министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Тя обясни, че в момента се работи по механизъм, чрез който училищата ще имат възможност да кандидатстват с проекти за професионално образование. По думите й един от важните критерий ще бъде учебните заведения да имат договори с бизнеса, което ще гарантира не само практиката на учениците, но и ще улесни намирането на първо работно място.                                             Вижте повече
Помощ за оцеляване за европейските предприятия
ЕС препоръчва нов подход за подпомагане на предприятията, изпитващи финансови затруднения, и за предоставяне на втори шанс на начинаещи предприемачи. Всяка година в ЕС фалират около 200 000 предприятия, в резултат на което 1,7 милиона души губят работата си. Необходимо е да се направи повече, за да могат предприятията, изпитващи затруднения, да се преструктурират навреме и да се задържат на пазара. Реформирането на националните правила в областта на несъстоятелността ще е от полза за всички засегнати лица.                                                                             Вижте повече
Сформира се работна група за ОП по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е нов инструмент за периода 2014-2020 г., който ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките форми на бедност и лишения. Съгласно т.12 от Решение № 792 от 17 декември 2013 г., Министерският съвет определи Министерството на труда и социалната политика за водещото ведомство за разработване на оперативна програма, съфинансирана от гореспоменатия фонд.     Вижте повече
Потребителят е в центъра на правителствената стратегия за развитие на електронното управление в България
Министерският съвет прие Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020). В центъра й е поставен потребителят като основен фактор в процесите на комуникация и услуги в електронна среда. Стратегията за развитие на електронното управление съдържа анализ на настоящото състояние; визия на електронното управление в България; стратегически цели; секторни политики за е-управление; дейности за постигане на целите; координация и управление на изпълнението на стратегията; модел на е-управление; информационен и технологичен модел. 
Вижте повече
Председателят на ДАЗД изнесе лекция за процеса на деинституционализация в ЮЗУ „Неофит Рилски”
Председателят на Държавна агенция за закрила на детето Ева Жечева изнесе лекция пред студенти от Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Работата с деца със социални проблеми и деца със специални образователни потребности в контекста на процеса на деинституционализация на грижата за деца бе темата на срещата. „България е една от първите държави от бившия Източен блок, в която започна такъв мащабен процес на деинституционализация. Промяната на грижата за децата от институционална към грижа в семейството и в общността гарантира по-добро бъдеще за тази уязвима група от обществото”, заяви Ева Жечева.                                                              Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
ИНТЕРВЮ
Българите са неудовлетворени, но принципно щастливи хора
Според последното проучване на ООН по фактора "щастие" от края на миналата година България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Британското издание "Икономист" дори определи родината ни през 2010 година като "най-тъжното място на света". На 20 март се отбелязва Световния ден на щастието, обявен с резолюция на Организацията на обединените нации (ООН) приета на 28 юни 2012 г. В посланието си по случая генералният секретар на организацията Бан Ки-мун заявява, че именно щастието е "в основата на човешките желания", но изразява съжаление, че "базовото материално благосъстояние засега е недостъпно за прекалено голям брой хора, които живеят в крайна бедност". 
Вижте повече
Има работа, но няма кадри
Драстично разминаване между търсенето и предлагането на работна ръка отчитат работодатели и посредници на пазара на труда. Въпреки че за януари само в Агенцията по заетостта са заявени 11 хил. свободни работни места, безработицата продължава да нараства заради липсата на подходящи кандидати. Най-сериозен е недостигът на инженери, особено в големите градове, както и на кандидати със средно професионално образование като заварчици, стругари и сервизни работници.                                                               Вижте повече
Барометър 2014: Пролет - какво се случва в европейските икономики?
Най-влиятелната организация на европейския бизнес – BUSINESSEUROPE, представи редовното си изследване за състоянието на европейските икономики „БАРОМЕТЪР 2014: ПРОЛЕТ“. В първата част на доклада се прави задълбочен анализ на показателите за конкурентоспособност на световно равнище, като са обхванати данъчното облагане, публичните финанси, бизнес средата, иновациите и уменията, достъпът до финансиране и финансовата стабилност, както и състоянието на пазара на труда. Втората част на проучването се базира на оценките и препоръките по отношение на структурните реформи, направени от членуващите в BUSINESSEUROPE организации, сред които е Българската стопанска камара, отговорна за информацията за България.                Вижте повече
Все повече инвалидни пенсии, а не за стаж
Сериозна деформация в осигурителната система се наблюдава през 2013 г. Делът на новоотпуснатите пенсии за инвалидност се увеличава с 3,4% спрямо 2012 г. и през миналата година. достига 39,4% (28 217 души). Същевременно с 10,3% намаляват хората, които са получили лични пенсии за стаж и възраст: през 2013 г. те са 37 802-ма, което е с 4339 души по-малко спрямо 2012 г. Това показва анализ на Националния осигурителен институт (НОИ).                                Вижте повече
Бр. 12(3)/24.03.2014 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
Трети дневен център за деца с ментални увреждания отвори врати в София
Дневен център за деца с ментални увреждания „Свети Врач” отвори врати в София. Това е третият дневен център за деца с ментални проблеми, който Столична община открива, каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на откриването на новата социална услуга. На събитието присъства заместник-кмета на София на направление социални дейности Албена Атанасова, Светлана Тилкова – Алена – „Приятел на месеца”, директора на дирекция „Социални дейности” Мина Владимирова, кмета на район „Възраждане” Савина Савова. 
Вижте повече
СУПЦ – Пловдив набира кандидати за учебната 2014/2015 г.
Министерство на труда и социалната политика и КСУ “Св. Георги”, Социален учебно-професионален център Пловдив обявиха набиране на кандидати за учебната 2014/2015 г. за професионално обучение със срок 3 или 2 години. Завършилите курса на обучение получават документ за професионална квалификация. Осигурява се безплатна храна, пансион и медицинско обслужване. Курсистите в неравностойно социално положение получават джобни пари в размер до 30.00 лева месечно. На курсистите, показали много добър успех, се оказва съдействие за продължаване на образованието. 
Вижте повече
Община Варна подпомага младежки проекти
Общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” - отдел „Младежки дейности” на Община Варна ще финансира проекти на неправителствени организации и неформални младежки групи по програмата „Младежки проекти 2014“. Основната цел на инициативата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост, младежкото участие, креативността и развитие на доброволчеството.  Вижте повече
ЦОП-Етрополе навърши една година
На 18 март 2014 година Център за обществена подкрепа – гр. Етрополе отбеляза своя първи рожден ден. Денят съвпадна и с професионалния празник на социалния работник, който се отбелязва ежегодно всеки трети вторник от месец март. За здраве и благополучие на всички заети в институцията, както и на нейните потребители, отец Емил отслужи тържествен молебен. На празника присъстваха заместник-кметът на община Етрополе – Росица Христова, служители на Общинска администрация-гр. Етрополе, директори и управители на институции, потребители на Центъра и гости.                   Вижте повече
Обучение по планиране и предоставяне на социални услуги в Пловдив
От 19-ти до 21-ви март 2014 г. в Пловдив се проведе обучение по Проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и се реализира на територията на цялата страна. Координаторите за област Пловдив по Проекта проведоха предварително анкетиране за включване в обучението на 60 лица, ангажирани в сферата на социалните услуги на различни нива, с цел определяне нивото на компетентността им.                                                Вижте повече
Кметът на Ямбол преряза лентата на новите социални центрове
Кметът на община Ямбол Георги Славов преряза лентата на новите социални центрове в община Ямбол при днешната церемония по откриването им. По защитен проект по ОП „Регионално развитие" в града бяха изградени три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище. Те ще приютят общо 44 деца и младежи с увреждания в уютна среда и под грижите на квалифициран персонал. Предоставянето на новите услуги се реализира по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси". На 19 март е първото настаняване на 8 младежи в Защитеното жилище.                           Вижте повече
Обсъдиха предизвикателствата пред социалните услуги за деца в Община Русе
На 19 март 2014г. в зала 1 на Областна администрация-Русе се проведе кръгла маса, посветена на грижите за децата и предизвикателствата пред здравните и социалните услуги за деца, особено за децата с увреждания. Събитието бе открито от областния управител Венцислав Калчев, а участие в срещата взеха представители на Община Русе, МБАЛ-Русе, МБАЛ „Медика” Русе, доставчици на социални услуги, РИО на МОН, РДСП Русе и други заинтересовани страни. Темата на дискусията бе „Координация и иновативност в работата на всички заинтересовани страни в процеса на реформиране грижите за деца в регион Русе”.                            Вижте повече
Нова социална услуга в Поморие
Започна изпълнението на проект „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в гр. Поморие”, в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0047-C0001 от 07.03.2014 г., финансиран по ОП „РЧР” 2007-2013 г., на обща стойност 293 518,72 лв. Основната цел на проектното предложение е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с умствена изостаналост, за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи на територията на страната.                                       Вижте повече

КУЛТУРА
Благотворителна изложба "Да оставим следи"
На 20 март на "Моста на влюбените" до НДК в столицата бе открита благотворителна изложба на фотографката Велислава Каймаканова-Ножарова. 60 портрета на известни актьори, музиканти и телевизионери са включени в експозицията. Идеята й е да се съберат средства за закупуването на уреди за лечение на деца със заболявания на нервната и костно-мускулната система. В продължение на три години специалният проект "Да оставим следи" на сдружение "Кауза" обединява популярни личности около идеята да се помогне благотворително на болни деца от различни краища на страната. 
Вижте повече
Стрийт артисти подкрепиха с акция-изненада кампанията на Велико Търново за Европейска столица на културата
Стрийт артисти подкрепиха с акция-изненада кампанията на Велико Търново за Европейска столица на културата 2019, съобщиха от пресцентъра на общината. Творците изрисуваха цветна линия по бордюра на тротоарите във града от Царевец до Факултета по изобразителни изкуства в нощта на 20-ти срещу 21-ви март. Идеята за „Цветна линия за бъдещето” бе да внесе цветност в атмосферата на града, с обръщение и послание към гражданите да се твори заедно, защото изкуството е за всеки. Акцията не претендира да бъде професионално произведение на изкуството, а артистична интервенция, която да достигне до гражданите и да ги зарадва и провокира.                                                                          Вижте повече
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
"Седмица на доброто-2014" бе открита в Контур Глобал-Марица Изток 3
Седмица на доброто-2014" бе открита в Контур Глобал-Марица Изток 3. Развиване на благотворителност сред служителите чрез „Дарителство по ведомост" е проект за социална отговорност, който има подкрепата на Висшето ръководство на Компанията в България и одобрение на Комитета по социална отговорност и ще се реализира в партньорство с Фондация „Помощ за благотворителността в България". Набраните средства ще подкрепят 4 каузи, една от които е на Център „Алтернатива".                                     Вижте повече
Бизнесът пише програмите на 9 университета
Бизнесът заедно с девет университета в страната пишат нови учебни програми, по които ще учат студентите. Идеята е те да бъдат в съответствие с изискванията на пазара на труда. Това съобщи на 19 март председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев по време на кръгла маса за частното образование. Сред включилите се в инициативата са Софийският университет, УНСС, Нов български университет и Техническият университет.          Вижте повече
ТЕХНОЛОГИИ
Робот на БАН помага на възрастни хора
Най-новият принос на България в областта на роботика е свързан с два модела от серията "Робко", които могат ефективно да помагат на възрастни или неспособни да се грижат за себе си хора. Машините с поредни номера 11 и 12 ще бъдат представени от Института по системно инженерство и роботика към БАН, пише „Труд“. Двата робота са изработени от екип от наши учени и колегите им от 8 университета в Европа. Единият прототип вече е изпробван в заведение в Милано, посещавано основно от възрастни хора и е показал положителни резултати.                                             Вижте повече 
Ева Жечева: Трябват дневни центрове за децата на гурбетчии
Преди 10 дни взрив на газ в Севлиево уби 11-годишния Анатоли и прати кака му Арзу в болница. Оказа се, че децата се гледали сами - мама и татко заминали на гурбет, за да ги издържат. Можеше ли да се размине трагедията, ако имаше възрастен вкъщи? Това се чудят днес всички. А "Стандарт" потърси шефа на Агенцията за закрила на детето с въпроса - ще опита ли държавата да бъде поне приемна майка на децата на над милион гурбетчии?
Николай Димитров, кмет на Несебър: Даваме по 2000 лв. за всяко новородено дете
Несебър е носител на приза "Бейби бум град" в класацията "Най-добър град за живеене" на "24 часа" и "Дарик". Какво подпомага раждаемостта в курортния град и какви други социални услуги предлага на жителите си Несебър, разказва кметът Николай Димитров.
Проф. Вихра Миланова: Цялото общество носи отговорност за равнодушието към нездравите ни съграждани
Проф. Вихра Миланова е национален консултант по психиатрия. От 2004 г. досега тя е ръководител на Катедрата по психиатрия към Медицинския университет в София и началник на Клиниката по психиатрия в Александровска болница. Специализирала е във Великобритания, Гърция и Ирландия. Изследователската й дейност е в областта на невропсихиатричната генетика и клиничната практика. Автор и съавтор е на над 130 статии и учебни ръководства.
Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта: Работодатели ще търсят кадри онлайн
Роден е в София на 16 септември 1978 г. Бакалавър по финанси и магистър по международни икономически отношения в УНСС. Доктор по икономика в Стопанската академия "Д. А. Ценов" - Свищов. През декември 2013 г. е назначен за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта.
Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО: Има глобална криза на образованието
Генерален директор на ЮНЕСКО от 2009 г., преизбрана за втори мандат през 2013 г. Първата жена, която оглавява тази организация. Родена е на 12 юли 1952 г. в София. Била е два пъти депутат в българския парламент (1990-1991 и 2001-2005 г.), външен министър (1996-1997), посланик на България (2005-2009) във Франция, Монако и ЮНЕСКО.
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