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 КАЛЕНДАР 

1 април - Международен ден на шегата 

Международен ден на птиците 

Именници: Аврам 

2 април - Световен ден на осведомеността за Аути-

зъм 

Международен ден на детската книга 

Празник на община Ценово 

4 април - Ден на психолозите в България 

6 април - Именници: Страхил 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

Европейска конференция „Планиране на приобщаващи 

общности“ 

На 27 и 28 март 2014г. в гр. Зиген, Германия, се проведе ев-

ропейска конференция на тема „Планиране на приобщаващи 

общности. Местно прилагане на конвенцията на ООН“. Съв-

местни организатори на конференцията са Европейската 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD) и Център за планиране и оценка на социални услуги 

(ZPE) към Университета на Зиген, а партньори на събитието 

бяха Министерство на заетостта, интеграцията и социалните 

политики на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. 

Вижте повече 

Работна група по общи стандарти за качество на социал-
ните услуги 

На 27.03.2014 г. в София се проведе първата среща на Ра-

ботна група на НАСО по общи стандарти на качество на со-

циалните услуги в България. Експертната група включва чле-

нове на партньорската мрежа на НАСО – водещи неправи-

телствени организации, предоставящи социални услуги за 

деца и възрастни, членове на НАСО, представители на об-

щините, както и управители на социални услуги от Столична 

община. Целта на групата е разработване на общи стандарти 

за качество на социалните услуги в България, които да подк-

репят общите принципи за качество на услугите.  

Вижте повече 

Работни срещи с европейски партньори и предстоящи 

партньорства 

В периода 27-29 март 2014г. в град Зиген, Германия се про-

ведоха поредица от срещи между г-н Георги Георгиев, пред-

седател на Национален алианс за социална отговорност 

(НАСО), и представители на партньорски организации на 

НАСО от Белгия , Франция, Великобритания, Турция, Гърция, 

Молдова, Румъния, Унгария, Финландия, Германия, Македо-

ния и други. На тези срещи бяха обсъдени резултати от досе-
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Приет е План за действие за осигуряване на равни въз-

можности за хората с увреждания 

Правителството прие План за действие за периода 2014-

2015 по Стратегията за осигуряване на равни възможности 

за хората с увреждания (2008-2015). Неговите основни цели 

са свързани с подобряване качеството на живот и социално-

то включване на тази категория български граждани. В Плана 

са заложени дейности, които ще бъдат реализирани през 

тази и следващата година, както и отговорните за изпълнени-

ето им институции и ведомства.                           Вижте повече 

През 2013 г. са предприети мерки за реално разширяване 

на трудовата заетост на хората с увреждания 

Правителството прие доклад за изпълнението на плана за 

действие по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с 

увреждания. Отчетът обхваща дейностите, осъществени в 

периода 2012-2013 г., като обобщава информацията от всички 

ангажирани в процеса страни – държавна власт, местна 

власт, неправителствен сектор. През 2012 г. средногодишният 

брой регистрирани в бюрата по труда лица с трайни уврежда-

ния е 15 100, а през 2013 – 15 670, като техният дял от всички 

регистрирани безработни е съответно 4,1% и 4,2 на сто.                    

Вижте повече 

5000 безработни ще бъдат наети на работа за подобрява-
не на сигурността и опазване на обществения ред 

Правителството включи в Националния план за действие по 

заетостта през 2014 г. нова национална програма – 

„Сигурност”. Основната цел на програмата е намаляване без-

работицата чрез осигуряване на заетост в дейности, доприна-

сящи за подобряване на сигурността и опазване на обществе-

ния ред в населени места, особено в райони с високо равни-

ще на безработица. Чрез изпълнението й ще се осигури суб-

сидирана заетост на 5000 безработни, регистрирани в бюрата 

по труда, за срок до осем месеца. По програмата ще се фи-

нансират трудовите възнаграждения на наетите в размер на 

340 лв., както и дължимите осигурителни плащания за сметка 

на работодателя.                                                     Вижте повече 

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие 

и Регионалния координационен комитет на Югозападен 

район 

На 27 март заместник-министърът на труда и социалната по-

литика Росица Янкова участва в Съвместното заседание на 

Регионалния съвет за развитие и Регионалния координацио-

нен комитет на Югозападния район в Благоевград. В дискуси-

ите се включиха Зинаида Златанова, заместник министър-

председател и министър на правосъдието и Петър Чобанов, 

министър на финансите. Основни теми на заседанието бяха 

приоритетите на Споразумението за партньорство на Бълга-

гашно партньорство и възможности за развитие на съвместни 

проекти и инициативи в бъдещи периоди.            Вижте повече 

 

Заседание на Борда на EASPD 

На 27 март 2014г. в Германия се състоя заседание на Борда 

на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за 

хора с увреждания (EASPD). Участие от българска страна 

като редовен член взе г-н Георги Георгиев, председател на 

Национален алианс за социална отговорност. Най-важен ре-

зултат от проведеното заседание бе окончателното приемане 

на Дългосрочна стратегия за работата на EASPD.  

Вижте повече 

Заседания на постоянните комитети и Общо събрание на 
EASPD 

На 29 март 2014г. в Зиген, Германия, се проведоха заседания 

на постоянните комитети и Общо събрание на Европейската 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD). Г-н Георги Георгиев, председател на Национален 

алианс за социална отговорност, взе участие като редовен 

член в Постоянния комитет по разширяването и в Общото 

събрание.                                                                 Вижте повече 
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 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

рия и оперативните програми за периода 2014-2020 г., както и 

стартирането на третата процедура за присъждане на евро-

пейския Етикет за иновации и добро управление на местно 

ниво.                                                                         Вижте повече 

Фонд „Условия на труд” отпусна над 80 хиляди лева за 

модернизация на работни места 

Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 80 хиляди лева за 

модернизация на работни места. Това стана факт след подпи-

саните на 27 март в МТСП договори за реализация на проекти 

между ФУТ и предприятията ЕТ „Автосвят-Живко Вълчанов” гр. 

Елхово и „Булгед” ООД гр. София. Управителят на ФУТ и зам.-

министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова 

поздрави представителите на двете фирми за качествените 
проекти, които са изготвили. Тя акцентира върху важността от 

инвестиции на държавата в подобряването условията на труд 

в малките и средни предприятия.                            Вижте повече 

Работна среща в ДАЗД с френски експерт по осиновява-

ния 

Държавната политика в подкрепа на осиновяванията на деца в 

България и Франция обсъдиха на среща на 26 март председа-

телят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева 

Жечева и г-н Тиери Фресе – аташе по международните осино-

вявания на Република Франция. Г-жа Жечева представи про-

цеса на деинституционализация на децата с увреждания, кой-

то е в решителната си фаза. Настанените в новите услуги – 

центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, 

деца и младежи се чувстват добре и показват подобряване в 

развитието си.                                                           Вижте повече 

30 000 души у нас са потомствено безработни 

Към 70 000 души са безработните млади хора у нас според 

официалните данни, а според Българската стопанска камара 

(БСК) броят им е по-голям. От тях 30 000 са "потомствено без-

работните" - такива, които произлизат от семейства на безра-

ботни. Вече се застъпват поколения, които нямат образование, 

нямат доходи, нямат социални контакти, с които да помогнат 

на децата си. Безработни родители - безработни деца, илюст-

рира проблема ръководителят на Националния център за 

оценка на компетенциите към БСК д-р Томчо Томов, цитиран 

от агенция "Фокус".                                                   Вижте повече 

Социалните предприятия влизат в национален регистър 

До края на лятото ще бъде готова Национална база данни за 

социалните предприятие в страната. Това съобщи за ДУМА 

Теодора Тодорова, държавен експерт в дирекция "Жизнен 

стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" в 

МТСП. Проектът е финансиран от генералната дирекция 

"Предприятия и промишленост" към Европейската комисия. 

Партньори на МТСП са Националният статистически институт, 

Агенцията за социално подпомагане и Централният коопера-

тивен съюз.                                                               Вижте повече 

Преизчисляват старите пенсии от 2017г. 

Старите пенсии ще бъдат преизчислени, за да могат да се 

увеличат. Това съобщи социалният министър Хасан Адемов 

пред "24 часа". Преизчисляването ще бъде направено през 

2017 г. Тогава ще станат 9 години от последното вдигане на 

доходите на възрастните хора по този начин през 2008 година. 

Такова предложение за промяна в осигурителната система 

направи и КТ “Подкрепа” преди няколко дни.        Вижте повече 

Законодателството в сферата на социалното подпомага-

не предполага прилагането на комплексен подход 

Основна цел, която е законово регламентирана, е да се под-

помогнат гражданите, които без помощта на другиго не биха 

могли да задоволяват своите основни жизнени потребности, 

което се основава на укрепването и развитието на обществе-

ната солидарност в трудни житейски ситуации. Социалните 

помощи се получават от хората, след като са изчерпани 

всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от за-

дължените по закон лица.                                     Вижте повече 
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МТСП ще продължи да търси допълнителни възможнос-

ти за подкрепяща хората активна политика по заетостта 

В края на месец декември 2013 г. Министерският съвет 

одобри Националния план за действие по заетостта за 

2014г. и от самото начало на годината започна неговото из-

пълнение за ограничаване на безработицата. Активната по-

литика на пазара на труда допринася за намаляване на без-

работицата чрез предоставяне на стимули за работодатели-

те да създават работни места за безработни лица от най-

уязвимите групи.                                                    Вижте повече 

Броят на безработните младежи намалява за девети по-

реден месец 

Политиката за намаляване на младежката безработица е 
приоритетна за Министерството на труда и социалната поли-

тика. В тази връзка, от началото на 2014 г. се работи по На-

ционалния план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта. Мерките в него са разделени в две основни нап-

равления: (1) активиране на младите хора, които не работят, 

не учат и не са регистрирани в бюрата по труда и (2) интег-

риране на пазара на труда. Предприети са и конкретни стъп-

ки за практическото изпълнение на Гаранцията за младежта.  

              Вижте повече 

Национален конкурс за младежки проект 

Националният конкурс за младежки проект поставя нача-

лото на първата за този програмен период инициатива на 

мрежата от 28 информационни центъра за популяризира-

не на Кохезионната политика на Европейския съюз в 

България. цели да изгради проектна култура у младите 

хора - от това къде да търсят информация за възможнос-

тите за финансиране, през правилата, процедурите и 

документите, до разписването на един качествен проект. 

Конкурсът ще премине в два етапа - регионален и нацио-

нален. Крайният срок за подаване на проектни предложе-
ния е 17 часа на 26 май 2014 г.                      Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Откриват ЦНСТ в Смолян 

На 1 април /вторник/ от 11.00 ч. ще се състои официалното 

откриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца 

от 3 до 12 г., който се намира в Смолян, кв. „Каптажа”. През 

2009 г. Община Смолян стартира микропроект, финансиран 

от Социално-инвестиционен фонд (СИФ), в резултат на който 

бе изградена тази социална услуга. Средствата, отпуснати от 

СИФ не бяха достатъчни за цялостното завършване на обек-

та и въвеждането му в експлоатация. За довършване на сгра-

дата, необходимото обзавеждане и оборудване, и за старти-

ране на услугите в Центъра, през 2012 година Община Смо-

лян се обърна към Фондация „Международна социална служ-

ба – България“, дългогодишен партньор на общината при 
реализиране на социални проекти, с молба за намиране на 

необходимите средства.                                        Вижте повече 

Откриване на дневен център за възрастни хора с увреж-

дания в Казанлък 

На 24 март 2014 в Казанлък бе официално открита сградата 

на Дневен център за възрастни с увреждания. Фондация 

„Сийдър”, член на Национален алианс за социална отговор-

ност, работи съвместно с Община Казанлък и Посолството 

на САЩ за реализирането на проекта. Със средствата, отпус-

нати от Европейското командване на военноморските сили 

на САЩ бе направена изцяло нова рампа, която ще улесни 

достъпа на хората с увреждания до сградата. Извършен бе 

цялостен ремонт и обзавеждане на помещенията, които са 

готови да посрещнат желаещите да използват услугата.  

Вижте повече 

Приемната грижа - позната и силно развита в Монтана 

Дете, минало през професионално приемно семейство в 

Монтана, вече е осиновено. Това е станало през февруари. 

Друго е върнато при близки и роднини, показва отчетът по 

проекта “И аз имам семейство”, който тук стартира през 2011 
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и ще приключи в края на тази година. Общо деветнайсет са 

действащите професионални приемни семейства в община 

Монтана. В тях са настанени 22 деца, включително и три със 

специфични здравни потребности. Един от малчуганите е оси-

новен през миналия юли. Друго хлапе пък е върнато обратно 

при близки и роднини. Две от приемните майки имат опит в 

работата с подрастващи от институция, защото имат опит от 

работата си в Дома за медико-социални грижи.   Вижте повече 

Модерно социално предприятие заработи в София 

Губещата общинската фирма „Лозана” се превърна в съвре-

менно социално дружество, което осигурява работни места, 

съобщиха от Столична община. Това стана благодарение на 

проект на фирма "Лозана" и Агенцията за хора с увреждания 
на стойност около 200 000 лева, от които над 93% безвъзмез-

дно финансиране. По проекта са открити нови работни места, 

извършен е ремонт на сградата и в нея е открита обществена 

пералня и поточна линия за производство на ролки за касови 

апарати.                                                                    Вижте повече 

Обучение за развиване уменията на доставчици на соци-

ални услуги за хора с увреждания във В.Търново 

Община Велико Търново провежда обучение за развиване 

уменията на доставчици на социални услуги за хора с увреж-

дания, предаде репортер на Радио „Фокус” Велико Търново. 

Инициативата е в рамките на Общинска стратегия за подобря-

ване на психичното здраве 2013-2016 година. Обучението се 

провежда от специалисти от организацията Фронтлайн, Вели-

кобритания като основните цели са да бъдат запознати предс-

тавители на социалните услуги в Общината с принципите и 

ценностите на тяхната работа. Фронтлайн подпомага хора с 

интелектуални затруднения и комплексни нужди да живеят 

пълноценно и продуктивно чрез активното им включване и 

принос в обществения живот в град Брентуд, Англия.  

Вижте повече 

"Помощ в дома" в Смолян 

90 потребители от Община Смолян ползват услугата на зве-

ното „Помощ в дома”. Това каза на пресконференция по пред-

ставяне на дейностите по проект „Предоставяне на услуги в 

домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян” 

ръководителят на проекта Любка Бадева, предаде репортер 

на Радио „Фокус” – Смолян. Проектът се изпълнява по Опера-

тивна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, 

съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейс-

кия съюз. По думите на Бадева, проектът е насочен към задо-

воляване потребностите на лица - деца, възрастни и самотни 

хора, които са в пълна или частична невъзможност за самос-

тоятелно обслужване и риск от социална изолация, чрез пре-

доставяне на почасови социални услуги от Звено за услуга в 

домашна среда.                                                       Вижте повече 

Подкрепа за възрастните хора в Павликени 

92 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения 

в самообслужването в продължение на 12 месеца получаваха 

почасови социални услуги по проект на Община Павликени. 

Резултатите от него бяха обобщени на заключителна конфе-

ренция на 25 март. Проектът „Подкрепа за възрастни хора и 

хора с увреждания на територията на Община Павликени 

чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна 

среда“ е осъществен с финансовата подкрепа на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Евро-

пейския социален фонд на ЕС. Общата стойност на безвъз-

мездната финансова помощ е 140 700,07лв.       Вижте повече 

Създават център за деца с увреждания в Карлово 

14 деца с увреждания от община Карлово ще бъдат настане-

ни в скоро време в новоизградения център за настаняване от 

семеен тип, съобщиха от Община Карлово. Децата са на въз-

раст от 3 до 18 години и сега живеят в социални институции в 

различни места в страната. Центърът за настаняване се на-

мира в парка на болницата в Карлово и се изгражда по 2,6-

годишен проект на общината, защитен пред Оперативна прог-

рама „Регионално развитие” на стойност 821 648,37 лв.  

Вижте повече 

 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/319-montana-priemnagrija�
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/320-sofia-lozana�
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/323-turnovo-obuchenie�
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/324-smolyan-pomosht�
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/325-pavlikeni-vuzrastni�
http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/327-karlovo-deca�


Бр. 13(3)/31.03.2014 г. 

 КУЛТУРА 

Филмът "Под открито небе" ни потапя в света на аутизма 

Препълнил киносалоните във Франция и Белгия, получил ви-

сока оценка от кинокритици и медии, филмът „Под открито 

небе” ще бъде представен и пред българската публика, благо-

дарение на партньорството между Българско Общество за 

Лаканианска Психоанализа, сдружение „Дете и пространство”, 

EuroVoD и Френски Културен Институт. Той ни кани да се по-

топим в света на психичното страдание и на аутизма, в света 

на тези деца и младежи „на ръба на социалната връзка”, кои-

то наричаме „трудни”, „социално изключени”, „със специални 

потребности”.                                                           Вижте повече 

Конкурс за устойчиво ползване за творчески цели на де-

сет обекта в квартал Капана, Пловдив 

Общинска фондация „Пловдив 2019“ обявява конкурс за полз-

ване за творчески цели на десет обекта в Капана. Проектът е 

в подкрепа на инициативата „Капана – квартал на творческите 

индустрии в Пловдив”, с която организаторите от „Пловдив 

2019“ се стремят към създаването на първия подобен квартал 

в България като част от кандидатурата на града за Европейс-

ка столица на културата.                                         Вижте повече 

 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис България подкрепя първия SOS Балкански Ве-
лосипеден Тур 2014 

Аурубис България е официален партньор на инициатива за 
популяризиране ролята и дейността на SOS детски селища – 
България – първия SOS Балкански велосипеден тур. Двама 
младежи, отраснали в SOS детски селища – Даниел и Люпчо, 
ще се впуснат в 19-дневен тур от 1700 км през шест балканс-
ки страни и съответните SOS детски селища. Целта им е да 
привлекат общественото внимание към SOS Детските сели-
ща.                                                                            Вижте повече 

 ИНТЕРВЮ 

Милена Янъкова: Община Ямбол разполага с развита 
мрежа от социални услуги 

В Ямбол, по проект на общината, бяха открити три цен-
търа за настаняване от семеен тип и едно защитено жи-
лище. Те ще приютят общо 44 деца и младежи с уврежда-
ния в уютна среда и под грижите на квалифициран персо-
нал. От директора на дирекция „Социално подпомагане” 
Ямбол Милена Янъкова ще разберем повече 

Иван Тотев, кмет на Пловдив: Красивият град е като жена 
- не полагаш ли грижи, вехне 

За втора поредна година Пловдив е удостоен с престижен 
приз от класацията на в. “24 часа” и “Дарик” и получи награ-
да за “Най-красив град в България“. За управлението на 
града разказва кметът Иван Тотев. 

Иван Милушев: Времето ще отсее фалшивите герои 

Иван Милушев е един от най-талантливите благоевградс-
ки художници. Има самостоятелни изложби у нас и в чужби-
на. Негови произведения са показвани в Русия, Чехия, Си-
рия, Ливан. Платната му обогатяват фондовете на Наци-
оналната художествена галерия и Вашингтонската конг-
ресна библиотека. Наскоро откри поредната си изложба, в 
която показа работи с перо и туш. Има графични илюстра-
ции по произведения на Джефри Чосър, Джовани Бокачо, 
Еразъм Ротердамски. 

Проф. Запрян Козлуджов: Скъсана е връзката бизнес – 
образование 

Проф. Запрян Козлуджов е ректор на Пловдивския универси-
тет „Паисий Хилендарски“ от 2011 г. Завършил е българс-
ка филология в същия вуз през 1984 г. Една година е рабо-
тил като учител, след това печели аспирантура в Со-
фийския университет. Преподава теория на литература-
та в Пловдивския университет от 1988 г. През 2000 г. ста-
ва заместник-ректор, а 11 години по-късно оглавява висше-
то училище. 
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31 март – 4 април – Бургас, Информационна седмица за 

осведоменост за аутизма, Сдружение „Усмивка“ 

31 март – София, Представяне на система за прогнозиране 

на потребностите от работна сила, МТСП 

Златица, Информационна среща за представяне на 

новия програмен период 

Сопот, Информационна среща за представяне на но-

вия програмен период 

Пирдоп, Информационна среща за представяне на 

новия програмен период 

1 април - Велико Търново, Представяне на „Конкурс за мла-

дежки проект“ 

Челопеч, Информационна среща за представяне на 
новия програмен период 

Пирдоп, Информационна среща за представяне на 

новия програмен период 

2 април – Бургас, Откриване на фотоизложба „Животът на 

хората с увреждания“ 

Русе, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ 

Девня, Кръгла маса „Новите оперативни програми и 

европейските регламенти 2014-2020 г.“ 

Ямбол, Представяне на „Конкурс за младежки проект“ 

2-3 април – София, Информационни дни по процедурата за 

 ПРЕДСТОЯЩО 

 СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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, както и социалните услуги, дейст-
ващи към момента в Стара Загора, като ще бъдат посоче-
ни и актуални и специфични местни и регионални особенос-
ти на социалните услуги. Предвидена е дискусия за парт-
ньорството 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 Ла-
канианска 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 
организиране на работни срещи от цикъла „Заедно можем 
повече”.  

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

Във връзка с разкриването на Представителство на Наци-

онален 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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кандидатстване по Програма Европа на Столична община за 

2014 г. 

3 април – Търговище, Информационна среща по финансова-

та рамка, основните приоритети и дейности на Оперативните 

програми  

Трявна, Информационен ден по новата Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Провадия, Кръгла маса на тема „Новите оперативни 

програми и европейските регламенти 2014-2020 г.“ 

Разград,  „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ 

4 април – Габрово, Информационен ден за представяне на 

на бъдещата Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 

Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-

ти!“ 

Самоков, Информационна среща за представяне на 

новия програмен период 

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

архитекти и експертите по устройствено планиране от Общи-

ните  

30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конференция 

по аутизъм, Фондация „Карин дом“ 

 

 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) 

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 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г.  

Повече информация: ТУК. 

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 

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=76905&nxt=5�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/03�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/04�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://www.namrb.org/doc14/AKTIV/Predvaritelna%20programa_20_03.pdf�
http://autism2014.karindom.org/�
http://autism2014.karindom.org/�
http://autism2014.karindom.org/�
http://autism2014.karindom.org/�
http://bit.ly/1fHW7nT�
http://bit.ly/1fPWCSe�
http://bit.ly/1baiDbu�
http://bit.ly/1f8QCip�
http://bit.ly/1giFtQP�
http://bit.ly/1b1Gx4f�
http://bit.ly/1hBBnlY�
http://bit.ly/1ceAQ4j�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1gdWFUA�
http://bit.ly/1iG90SR�
http://bit.ly/1j2rjpR�
http://bit.ly/1dcxHIK�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1raPCmG�
http://bit.ly/1raPCmG�
http://bit.ly/1raPCmG�
http://bit.ly/1raPCmG�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:EN:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:EN:PDF�
http://bit.ly/LRbDWX�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/206-ngo-geyc�


Бр. 13(3)/31.03.2014 г. 

 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудни-

чество, дарителство и инвестиции (анализ на БЦНП) 

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на 

Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. 

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” 

Национална програма „Система за национално стандартизи-

рано външно оценяване ” 

Национална програма „Роден език и култура зад граница” 

Национална програма „Модернизиране на системата на про-

фесионалното образование” 

Национална програма „Училището – територия на учениците” 

Национална програма „На училище без отсъствия” 

Национална програма „С грижа за всеки ученик” 

Национална програма „Квалификация” 

Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в училище” 

Национална програма „Модернизация на материалната база 

в училище“ 

НАСО    

Nasoki.bg 
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31 март – 4 април – Бургас, Информационна седмица за осведоменост за аутизма, Сдружение „Усмивка“
31 март – София, Представяне на система за прогнозиране на потребностите от работна сила, МТСП
Златица, Информационна среща за представяне на новия програмен период
Сопот, Информационна среща за представяне на новия програмен период
Пирдоп, Информационна среща за представяне на новия програмен период
1 април - Велико Търново, Представяне на „Конкурс за младежки проект“
Челопеч, Информационна среща за представяне на новия програмен период
Пирдоп, Информационна среща за представяне на новия програмен период
2 април – Бургас, Откриване на фотоизложба „Животът на хората с увреждания“
Русе, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Девня, Кръгла маса „Новите оперативни програми и европейските регламенти 2014-2020 г.“
Ямбол, Представяне на „Конкурс за младежки проект“
2-3 април – София, Информационни дни по процедурата за кандидатстване по Програма Европа на Столична община за 2014 г.
3 април – Търговище, Информационна среща по финансовата рамка, основните приоритети и дейности на Оперативните програми 
Трявна, Информационен ден по новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Провадия, Кръгла маса на тема „Новите оперативни програми и европейските регламенти 2014-2020 г.“
Разград,  „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
4 април – Габрово, Информационен ден за представяне на на бъдещата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Самоков, Информационна среща за представяне на новия програмен период
8-9 април – Бургас, Трета национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от Общините 
30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конференция по аутизъм, Фондация „Карин дом“

КАЛЕНДАР
1 април - Международен ден на шегата
Международен ден на птиците
Именници: Аврам
2 април - Световен ден на осведомеността за Аутизъм
Международен ден на детската книга
Празник на община Ценово
4 април - Ден на психолозите в България
6 април - Именници: Страхил

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО 	1
Национални политики 	2 
Коментари и анализи 	3
Социални услуги 	4
Култура 	6
Интервю 	6
Корпоративна отговорност	6
Предстоящо 	7
Възможности за финансиране 	8
Нормативни документи и промени 	9
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
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, както и 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. 
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Nasoki.bg
НОВИНИ ОТ НАСО
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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)
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 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г. 
Повече информация: ТУК.
Европейска конференция „Планиране на приобщаващи общности“
На 27 и 28 март 2014г. в гр. Зиген, Германия, се проведе европейска конференция на тема „Планиране на приобщаващи общности. Местно прилагане на конвенцията на ООН“. Съвместни организатори на конференцията са Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Център за планиране и оценка на социални услуги (ZPE) към Университета на Зиген, а партньори на събитието бяха Министерство на заетостта, интеграцията и социалните политики на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия.
Вижте повече
Работна група по общи стандарти за качество на социалните услуги
На 27.03.2014 г. в София се проведе първата среща на Работна група на НАСО по общи стандарти на качество на социалните услуги в България. Експертната група включва членове на партньорската мрежа на НАСО – водещи неправителствени организации, предоставящи социални услуги за деца и възрастни, членове на НАСО, представители на общините, както и управители на социални услуги от Столична община. Целта на групата е разработване на общи стандарти за качество на социалните услуги в България, които да подкрепят общите принципи за качество на услугите. 
Вижте повече
Работни срещи с европейски партньори и предстоящи партньорства
В периода 27-29 март 2014г. в град Зиген, Германия се проведоха поредица от срещи между г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО), и представители на партньорски организации на НАСО от Белгия , Франция, Великобритания, Турция, Гърция, Молдова, Румъния, Унгария, Финландия, Германия, Македония и други. На тези срещи бяха обсъдени резултати от досегашно партньорство и възможности за развитие на съвместни проекти и инициативи в бъдещи периоди.            Вижте повече

Заседание на Борда на EASPD
На 27 март 2014г. в Германия се състоя заседание на Борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Участие от българска страна като редовен член взе г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност. Най-важен резултат от проведеното заседание бе окончателното приемане на Дългосрочна стратегия за работата на EASPD. 
Вижте повече
Заседания на постоянните комитети и Общо събрание на EASPD
На 29 март 2014г. в Зиген, Германия, се проведоха заседания на постоянните комитети и Общо събрание на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност, взе участие като редовен член в Постоянния комитет по разширяването и в Общото събрание.                                                                 Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Бр. 13(3)/31.03.2014 г.
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
КУЛТУРА
Филмът "Под открито небе" ни потапя в света на аутизма
Препълнил киносалоните във Франция и Белгия, получил висока оценка от кинокритици и медии, филмът „Под открито небе” ще бъде представен и пред българската публика, благодарение на партньорството между Българско Общество за Лаканианска Психоанализа, сдружение „Дете и пространство”, EuroVoD и Френски Културен Институт. Той ни кани да се потопим в света на психичното страдание и на аутизма, в света на тези деца и младежи „на ръба на социалната връзка”, които наричаме „трудни”, „социално изключени”, „със специални потребности”.                                                           Вижте повече
Конкурс за устойчиво ползване за творчески цели на десет обекта в квартал Капана, Пловдив
Общинска фондация „Пловдив 2019“ обявява конкурс за ползване за творчески цели на десет обекта в Капана. Проектът е в подкрепа на инициативата „Капана – квартал на творческите индустрии в Пловдив”, с която организаторите от „Пловдив 2019“ се стремят към създаването на първия подобен квартал в България като част от кандидатурата на града за Европейска столица на културата.                                         Вижте повече
Приет е План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания
Правителството прие План за действие за периода 2014-2015 по Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания (2008-2015). Неговите основни цели са свързани с подобряване качеството на живот и социалното включване на тази категория български граждани. В Плана са заложени дейности, които ще бъдат реализирани през тази и следващата година, както и отговорните за изпълнението им институции и ведомства.                           Вижте повече
През 2013 г. са предприети мерки за реално разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания
Правителството прие доклад за изпълнението на плана за действие по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания. Отчетът обхваща дейностите, осъществени в периода 2012-2013 г., като обобщава информацията от всички ангажирани в процеса страни – държавна власт, местна власт, неправителствен сектор. През 2012 г. средногодишният брой регистрирани в бюрата по труда лица с трайни увреждания е 15 100, а през 2013 – 15 670, като техният дял от всички регистрирани безработни е съответно 4,1% и 4,2 на сто.                                                              
Вижте повече
5000 безработни ще бъдат наети на работа за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред
Правителството включи в Националния план за действие по заетостта през 2014 г. нова национална програма – „Сигурност”. Основната цел на програмата е намаляване безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности, допринасящи за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в населени места, особено в райони с високо равнище на безработица. Чрез изпълнението й ще се осигури субсидирана заетост на 5000 безработни, регистрирани в бюрата по труда, за срок до осем месеца. По програмата ще се финансират трудовите възнаграждения на наетите в размер на 340 лв., както и дължимите осигурителни плащания за сметка на работодателя.                                                     Вижте повече
Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
На 27 март заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва в Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападния район в Благоевград. В дискусиите се включиха Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието и Петър Чобанов, министър на финансите. Основни теми на заседанието бяха приоритетите на Споразумението за партньорство на България и оперативните програми за периода 2014-2020 г., както и стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.                                                                         Вижте повече
Фонд „Условия на труд” отпусна над 80 хиляди лева за модернизация на работни места
Фонд „Условия на труд” (ФУТ) отпусна над 80 хиляди лева за модернизация на работни места. Това стана факт след подписаните на 27 март в МТСП договори за реализация на проекти между ФУТ и предприятията ЕТ „Автосвят-Живко Вълчанов” гр. Елхово и „Булгед” ООД гр. София. Управителят на ФУТ и зам.-министър на труда и социалната политика Светлана Дянкова поздрави представителите на двете фирми за качествените проекти, които са изготвили. Тя акцентира върху важността от инвестиции на държавата в подобряването условията на труд в малките и средни предприятия.                            Вижте повече
Работна среща в ДАЗД с френски експерт по осиновявания
Държавната политика в подкрепа на осиновяванията на деца в България и Франция обсъдиха на среща на 26 март председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и г-н Тиери Фресе – аташе по международните осиновявания на Република Франция. Г-жа Жечева представи процеса на деинституционализация на децата с увреждания, който е в решителната си фаза. Настанените в новите услуги – центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, деца и младежи се чувстват добре и показват подобряване в развитието си.                                                           Вижте повече
30 000 души у нас са потомствено безработни
Към 70 000 души са безработните млади хора у нас според официалните данни, а според Българската стопанска камара (БСК) броят им е по-голям. От тях 30 000 са "потомствено безработните" - такива, които произлизат от семейства на безработни. Вече се застъпват поколения, които нямат образование, нямат доходи, нямат социални контакти, с които да помогнат на децата си. Безработни родители - безработни деца, илюстрира проблема ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК д-р Томчо Томов, цитиран от агенция "Фокус".                                                   Вижте повече
Социалните предприятия влизат в национален регистър
До края на лятото ще бъде готова Национална база данни за социалните предприятие в страната. Това съобщи за ДУМА Теодора Тодорова, държавен експерт в дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" в МТСП. Проектът е финансиран от генералната дирекция "Предприятия и промишленост" към Европейската комисия. Партньори на МТСП са Националният статистически институт, Агенцията за социално подпомагане и Централният кооперативен съюз.                                                               Вижте повече
Преизчисляват старите пенсии от 2017г.
Старите пенсии ще бъдат преизчислени, за да могат да се увеличат. Това съобщи социалният министър Хасан Адемов пред "24 часа". Преизчисляването ще бъде направено през 2017 г. Тогава ще станат 9 години от последното вдигане на доходите на възрастните хора по този начин през 2008 година. Такова предложение за промяна в осигурителната система направи и КТ “Подкрепа” преди няколко дни.        Вижте повече
Законодателството в сферата на социалното подпомагане предполага прилагането на комплексен подход
Основна цел, която е законово регламентирана, е да се подпомогнат гражданите, които без помощта на другиго не биха могли да задоволяват своите основни жизнени потребности, което се основава на укрепването и развитието на обществената солидарност в трудни житейски ситуации. Социалните помощи се получават от хората, след като са изчерпани всички възможности за самоиздръжка и за издръжка от задължените по закон лица.                                     Вижте повече

МТСП ще продължи да търси допълнителни възможности за подкрепяща хората активна политика по заетостта
В края на месец декември 2013 г. Министерският съвет одобри Националния план за действие по заетостта за 2014г. и от самото начало на годината започна неговото изпълнение за ограничаване на безработицата. Активната политика на пазара на труда допринася за намаляване на безработицата чрез предоставяне на стимули за работодателите да създават работни места за безработни лица от най-уязвимите групи.                                                    Вижте повече
Броят на безработните младежи намалява за девети пореден месец
Политиката за намаляване на младежката безработица е приоритетна за Министерството на труда и социалната политика. В тази връзка, от началото на 2014 г. се работи по Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Мерките в него са разделени в две основни направления: (1) активиране на младите хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда и (2) интегриране на пазара на труда. Предприети са и конкретни стъпки за практическото изпълнение на Гаранцията за младежта. 
              Вижте повече
Национален конкурс за младежки проект
Националният конкурс за младежки проект поставя началото на първата за този програмен период инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. цели да изгради проектна култура у младите хора - от това къде да търсят информация за възможностите за финансиране, през правилата, процедурите и документите, до разписването на един качествен проект. Конкурсът ще премине в два етапа - регионален и национален. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 26 май 2014 г.                      Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Откриват ЦНСТ в Смолян
На 1 април /вторник/ от 11.00 ч. ще се състои официалното откриване на Центъра за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 г., който се намира в Смолян, кв. „Каптажа”. През 2009 г. Община Смолян стартира микропроект, финансиран от Социално-инвестиционен фонд (СИФ), в резултат на който бе изградена тази социална услуга. Средствата, отпуснати от СИФ не бяха достатъчни за цялостното завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация. За довършване на сградата, необходимото обзавеждане и оборудване, и за стартиране на услугите в Центъра, през 2012 година Община Смолян се обърна към Фондация „Международна социална служба – България“, дългогодишен партньор на общината при реализиране на социални проекти, с молба за намиране на необходимите средства.                                        Вижте повече
Откриване на дневен център за възрастни хора с увреждания в Казанлък
На 24 март 2014 в Казанлък бе официално открита сградата на Дневен център за възрастни с увреждания. Фондация „Сийдър”, член на Национален алианс за социална отговорност, работи съвместно с Община Казанлък и Посолството на САЩ за реализирането на проекта. Със средствата, отпуснати от Европейското командване на военноморските сили на САЩ бе направена изцяло нова рампа, която ще улесни достъпа на хората с увреждания до сградата. Извършен бе цялостен ремонт и обзавеждане на помещенията, които са готови да посрещнат желаещите да използват услугата. 
Вижте повече
Приемната грижа - позната и силно развита в Монтана
Дете, минало през професионално приемно семейство в Монтана, вече е осиновено. Това е станало през февруари. Друго е върнато при близки и роднини, показва отчетът по проекта “И аз имам семейство”, който тук стартира през 2011 и ще приключи в края на тази година. Общо деветнайсет са действащите професионални приемни семейства в община Монтана. В тях са настанени 22 деца, включително и три със специфични здравни потребности. Един от малчуганите е осиновен през миналия юли. Друго хлапе пък е върнато обратно при близки и роднини. Две от приемните майки имат опит в работата с подрастващи от институция, защото имат опит от работата си в Дома за медико-социални грижи.   Вижте повече
Модерно социално предприятие заработи в София
Губещата общинската фирма „Лозана” се превърна в съвременно социално дружество, което осигурява работни места, съобщиха от Столична община. Това стана благодарение на проект на фирма "Лозана" и Агенцията за хора с увреждания на стойност около 200 000 лева, от които над 93% безвъзмездно финансиране. По проекта са открити нови работни места, извършен е ремонт на сградата и в нея е открита обществена пералня и поточна линия за производство на ролки за касови апарати.                                                                    Вижте повече
Обучение за развиване уменията на доставчици на социални услуги за хора с увреждания във В.Търново
Община Велико Търново провежда обучение за развиване уменията на доставчици на социални услуги за хора с увреждания, предаде репортер на Радио „Фокус” Велико Търново. Инициативата е в рамките на Общинска стратегия за подобряване на психичното здраве 2013-2016 година. Обучението се провежда от специалисти от организацията Фронтлайн, Великобритания като основните цели са да бъдат запознати представители на социалните услуги в Общината с принципите и ценностите на тяхната работа. Фронтлайн подпомага хора с интелектуални затруднения и комплексни нужди да живеят пълноценно и продуктивно чрез активното им включване и принос в обществения живот в град Брентуд, Англия. 
Вижте повече
"Помощ в дома" в Смолян
90 потребители от Община Смолян ползват услугата на звеното „Помощ в дома”. Това каза на пресконференция по представяне на дейностите по проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян” ръководителят на проекта Любка Бадева, предаде репортер на Радио „Фокус” – Смолян. Проектът се изпълнява по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По думите на Бадева, проектът е насочен към задоволяване потребностите на лица - деца, възрастни и самотни хора, които са в пълна или частична невъзможност за самостоятелно обслужване и риск от социална изолация, чрез предоставяне на почасови социални услуги от Звено за услуга в домашна среда.                                                       Вижте повече
Подкрепа за възрастните хора в Павликени
92 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения в самообслужването в продължение на 12 месеца получаваха почасови социални услуги по проект на Община Павликени. Резултатите от него бяха обобщени на заключителна конференция на 25 март. Проектът „Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда“ е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 140 700,07лв.       Вижте повече
Създават център за деца с увреждания в Карлово
14 деца с увреждания от община Карлово ще бъдат настанени в скоро време в новоизградения център за настаняване от семеен тип, съобщиха от Община Карлово. Децата са на възраст от 3 до 18 години и сега живеят в социални институции в различни места в страната. Центърът за настаняване се намира в парка на болницата в Карлово и се изгражда по 2,6-годишен проект на общината, защитен пред Оперативна програма „Регионално развитие” на стойност 821 648,37 лв. 
Вижте повече

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Аурубис България подкрепя първия SOS Балкански Велосипеден Тур 2014
Аурубис България е официален партньор на инициатива за популяризиране ролята и дейността на SOS детски селища – България – първия SOS Балкански велосипеден тур. Двама младежи, отраснали в SOS детски селища – Даниел и Люпчо, ще се впуснат в 19-дневен тур от 1700 км през шест балкански страни и съответните SOS детски селища. Целта им е да привлекат общественото внимание към SOS Детските селища.                                                                            Вижте повече
ИНТЕРВЮ
Милена Янъкова: Община Ямбол разполага с развита мрежа от социални услуги
В Ямбол, по проект на общината, бяха открити 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. От директора на дирекция „Социално подпомагане” Ямбол Милена Янъкова ще разберем повече
Иван Тотев, кмет на Пловдив: Красивият град е като жена - не полагаш ли грижи, вехне
За втора поредна година Пловдив е удостоен с престижен приз от класацията на в. “24 часа” и “Дарик” и получи награда за “Най-красив град в България“. За управлението на града разказва кметът Иван Тотев.
Иван Милушев: Времето ще отсее фалшивите герои
Иван Милушев е един от най-талантливите благоевградски художници. Има самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Негови произведения са показвани в Русия, Чехия, Сирия, Ливан. Платната му обогатяват фондовете на Националната художествена галерия и Вашингтонската конгресна библиотека. Наскоро откри поредната си изложба, в която показа работи с перо и туш. Има графични илюстрации по произведения на Джефри Чосър, Джовани Бокачо, Еразъм Ротердамски.
Проф. Запрян Козлуджов: Скъсана е връзката бизнес – образование
Проф. Запрян Козлуджов е ректор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 2011 г. Завършил е българска филология в същия вуз през 1984 г. Една година е работил като учител, след това печели аспирантура в Софийския университет. Преподава теория на литературата в Пловдивския университет от 1988 г. През 2000 г. става заместник-ректор, а 11 години по-късно оглавява висшето училище.

Бр. 13(3)/31.03.2014 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудничество, дарителство и инвестиции (анализ на БЦНП)
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване ”
Национална програма „Роден език и култура зад граница”
Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”
Национална програма „Училището – територия на учениците”
Национална програма „На училище без отсъствия”
Национална програма „С грижа за всеки ученик”
Национална програма „Квалификация”
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”
Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“
НАСО   
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