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 КАЛЕНДАР 

7 април - Световен ден на здравето  

Ден на здравния работник  

Празник на Медицински Университет - София 

Празник на община Струмяни  

8 април - Международен ден на ромите 

Международен ден против генетичното моди-

цифиране на организми 

11 април - Международен ден на бившите политзат-

ворници и концлагеристи 

Световен ден за борба с болестта на Паркин-

сон 

Световен ден за борба с шизофренията  

12 април - Международен ден на авиацията и космо-

навтиката 

Лазаровден, именници: Лазар, Лазарка, Лазарин 

13 април - Цветница 
 

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници! 
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НАСО    

Nasoki.bg 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
в семинари с участието на експерти от Европа 

Най-актуалните теми за  

развитие на социалните политики и услуги 

 

24 април - София, „Европа 2020 – Интелигентен, 
устойчив и включващ растеж“ 

С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на 
EASPD, Албена Атанасова, зам.-кмет на София 

25 април - Пловдив, Европа 2020 – Интелигентен, 
устойчив и включващ растеж” 

С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на 
EASPD 

14 май - Варна, “Нови услуги за заетост” 

С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на 
EASPD, Джим Кроу, директор на Learning Disability-
Уелс и член на борда на EASPD, Бернадет Гризьо, 
директор на Център Габриел, Франция 

15 май - Бургас, “Партньорство за по-добър живот” 

С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на 
EASPD, Джим Кроу, директор на Learning Disability-
Уелс и член на борда на EASPD, Бернадет Грозио, 
директор на Център Габриел, Франция 

 

Допълнителна информация и записвания: 

София и Пловдив: Б. Гицова, ntc@naso.bg 0882122666 

Варна и Бургас: П. Танев, nsb@naso.bg 0884688466 

https://www.facebook.com/nasobg�
https://www.facebook.com/nasokibg�
mailto:ntc@naso.bg�
mailto:nsb@naso.bg�


Бр. 14(3)/07.04.2014 г. 

Заседание на Националния съвет по социално включване 

На 1 април 2014г. в Министерство на труда и социалната по-

литика се състоя заседание на Националния съвет по социал-

но включване. Присъстваха представители на всички минис-

терства, НСОРБ, КНСБ, Българска търговско-промишлена 

палата, Асоциация на индустриалния капитал, НСИ, НОИ, 

АХУ, национално представени организации, включително 

Национален алианс за социална отговорност. Дневният ред 

на заседанието включваше обсъждане на проект на Национа-

лен социален доклад на Р България 2013 – 2014 г.                                                                       

Вижте повече 

Велико Търново, Среща-семинар с доставчици на социал-

ни услуги 

На 2 април 2014г. в гр. Велико Търново, хотел „Арена” Нацио-

нален алианс за социална отговорност проведе среща-

семинар на доставчици на социални услуги, организиран съв-

местно с ЦСРИ за възрастни с увреждания - гр. Велико Тър-

ново. Темата на семинара беше "Представяне на модели за 

организация на водене на документация в социалните услуги. 

Оптимизиране на работата по попълването й чрез използване 

на съвременни технологии - автоматизирани системи за отчи-

тане на работата с потребители“.                          Вижте повече 

План за действие по Дългосрочна стратегия за заетост на 

хората с увреждания 

На 3 април 2014 г. в Министерство на труда и социалната 

политика се проведе среща на междуведомствената работна 

група за изготвяне на проект на План за действие за периода 

2014-2015г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за 

заетост на хората с увреждания 2011 - 2020. Национален али-

анс за социална отговорност е член на работната група, като 

в състава й също така влизат представители на МТСП, Ми-

нистерство на финансите, Министерство на икономиката и 

енергетиката, Министерство на образованието.  Вижте повече 

Стара Загора: Регионална среща на доставчиците на со-

циални услуги 

На 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална сре-

ща на доставчиците на социални услуги, организирана от На-

ционален алианс за социална отговорност (НАСО), в парт-

ньорство с Община Стара Загора. Темата на срещата бе 

„Партньорство за по-добри социални услуги“ и се реализира в 

рамките на дейностите по проект „Партньорство за по-добър 

живот“. Приветствени думи към участниците - представители 

на социални услуги от региона, отправи д-р Антония Тодоро-

ва, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности” в 

Община Стара Загора.                                           Вижте повече 

Работна среща „Заедно можем повече“ 

На 4 април 2014г. в Комплекса за социални услуги за деца и 

възрастни, град Ямбол се проведе регионална среща на дос-

тавчици на социални услуги. Домакин на срещата бе Център 

за обществена подкрепа „Усмивка”, който продължава за чет-

върта поредна година инициативата за организиране на ра-

ботни срещи от цикъла „Заедно можем повече”. През 2014г. 

работните срещи се организират с подкрепата на Национален 

алианс за социална отговорност (НАСО).            Вижте повече 

Представяне на регионално представителство на НАСО в 

Ямбол 

На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с 

доставчици на социални услуги от града и региона. На среща-

та участваха представители на различни видове услуги от 

региона, общини, областна администрация, Регионална ди-

рекция, Дирекция и други структури на Агенцията за социално 

подпомагане, и други организации и институции, работещи в 

социалната област. Пред всички тях г-н Георги Георгиев, 

председател на НАСО, представи утвърденото регионално 

представителство на НАСО в град Ямбол. Представителство-

то се реализира от Център за обществена подкрепа 

„Усмивка“, гр. Ямбол, чрез ръководителя на центъра г-жа Ата-

наска Бонева.                                                           Вижте повече 

 НОВИНИ ОТ НАСО 
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Целта пред България е намаляване на хората в бедност с 

260 хиляди до 2020 година 

Целта пред България, заложена в Стратегия „Европа 2020”, е 

намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 г. Това 

съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан 

Адемов, който откри международна конференция „Работещи 

бедни – синдикални политики в подкрепа на най-уязвимите 

работещи на пазара на труда”. Двудневният форум се органи-

зира от КТ „Подкрепа”.                                            Вижте повече 

НПИЕГМ - условия за устойчива заетост 

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция 

за младежта (НПИЕГМ) ще създаде устойчива заетост на мла-

дите хора, подчерта министърът на труда и социалната поли-
тика Хасан Адемов, който представи на 4 април 2014г. НПИ-

ЕГМ в град Бургас. Той акцентира върху сътрудничеството на 

МТСП със социалните партньори и местната власт в реализа-

цията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при 

младежите.                                                                Вижте повече 

Варна има много добри възможности за намиране на рабо-

та 

Във Варна има много добри възможности за намиране на ра-

бота. В областите Варна, Шумен и Добрич живеят малко над 

145 хиляди младежи до 29 г. Това каза министърът на труда и 

социалната политика Хасан Адемов на информационно съби-

тие на 4 април 2014г. за популяризирането на Националния 

план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

(НПИЕГМ) в града. НПИЕГМ е разработен в отговор на Препо-

ръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаран-

ция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г.  

                                                                  Вижте повече 

5% ръст на заетостта до 2018г. 

Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 

г., когато в заетост ще бъдат включени 3.034 млн. лица. Това 

каза министърът на труда и социалната политика Хасан Аде-

мов на пресконференция на 31 март в МТСП. Той представи 

прогнозни данни, изготвени по проект на МТСП „Изграждане 

на система за прогнозиране на потребностите от работна сила 

с определени характеристики” с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на 

стойност около 900 хил. лв.                                     Вижте повече 

МТСП заема 20 млн. от бюджета за заетост 

За да не се прекъснат схемите за заетост и за хората с увреж-

дания, финансирани от европейския социален фонд, социал-

ното министерство ще поиска 20 млн. лв. от държавния бю-

джет. Ведомството се надява, че тези пари ще му бъдат възс-

тановени в края на годината от Брюксел по ОП "Развитие на 

човешките ресурси" за новия програмен период 2014-2020 г. 
Става дума за три схеми - за наемане на стажанти, за подпо-

магане на уязвими групи за намиране на работа и схемите за 

независим живот за хората с увреждания, като "Личен асис-

тент" например.                                                        Вижте повече 

Кръгла маса за равенството на работното място 

На 2 април 2014г. в Хисаря се проведе кръгла маса за равенс-

твото на работното място. Форумът е под мотото 

“Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работно-

то място” и се реализира по проект „От теб зависи: изхвърли 

дискриминацията от употреба!”. В нея участват младежи и 

девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, ра-

ботодатели, представители на местното самоуправление, тру-

дови посредници и представители на централната админист-

рация.                                                                        Вижте повече 

895 млн. евро по ОП „РЧП” 2014-2020 

Средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са близо 895 млн. евро евро-

пейско съфинансиране. Това съобщи на 3 април 2014г. минис-

търът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време 

на заседание на Комисията по труда и социалната политика в 

Народното събрание. Той поясни, че в тях са включени и це-

левите средства от бюджета на Европейския съюз в размер на 

малко над 55 млн. евро за Инициативата за младежка заетост.  

                                          Вижте повече 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 
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 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Национална стратегия за превенция на ранните раждания 

Национална работна програма за превенция и ограничаване 

на ранните раждания ще бъде изготвена с участието на всич-

ки заинтересовани институции, информират от Държавна 

агенция за закрила на детето (ДАЗДЧ. Около това решение се 

обединиха участниците в организираната от председателя на 

ДАЗД Ева Жечева дискусия на тема „Ранните раждания и 

защитата на правата и интересите на децата“, която се със-

тоя на 1 април 2014г. в град Бургас.                     Вижте повече 

Община Добрич - лидер в достъп до информация 

На 2 април 2014г. Програма Достъп до Информация предста-

ви резултатите от проучването на Интернет страниците на 

институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг 
на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансо-

вата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. С най

-висок резултат е Община Добрич с 58 точки. Сред централ-

ните органи на изпълнителната власт на първо място се на-

режда Министерство на отбраната. Държавна агенция за зак-

рила на детето се класира първа сред държавните агенции.  

Вижте повече 

План за действие по Националната стратегия за учене 

през целия живот 

Министерският съвет утвърди План за действие за 2014 г. в 

изпълнение на Националната стратегия за учене през целия 

живот за периода 2014 — 2020 година. В Плана са включени 

дейности, насочени към всички области на ученето и обхва-

щат различни етапи от развитието на личността - предучи-

лищното възпитание и подготовка, общото училищно образо-

вание, професионалното образование и обучение, висшето 

образование, продължаващото обучение на възрастни, вали-

дирането на резултати от неформално обучение и самостоя-

телно учене.                                                             Вижте повече 

450 лв. минимална заплата до 2017г. 

Завишена прогноза за ръст на икономиката с 2.1%, слабо на-

маление на безработицата с 12.8, дефлация от 0.2%, ръст на 

инвестициите с 3% са коригираните прогнози за 2014 г. Еми-

България на дъното на образователната PISA 

Последното международно изследване PISA 2012 се фокуси-

ра не само върху грамотността на учениците в областта на 

математиката, четенето и природните науки, но проучва и 

уменията им да се справят с ежедневни проблеми. Подобно 

изследване сред 15-годишните се прави за първи път в рам-

ките на авторитетното проучване на Организацията за иконо-

мическо сътрудничество и развитие. И това изследване бие 

тревожно камбаната не толкова защото българчетата са на 43

-о от 44 места, а защото резултатите показват колко безпътна 

е ситуацията.                                                           Вижте повече 

Безпаричието - причина за всяко трето изоставено бебе 

През 2013 г. средната възраст на малолетните родилки нама-
лява, а 5 на сто от непълнолетните майки са родили второто 

си бебе. Само за първите девет месеца в седем области у нас 

са регистрирани 24 бебета, родени от деца под 14 г. 836 бебе-

та са родени от момичета на възраст между 14 г. и 18 г. Тези 

тревожни данни са от плановите проверки на агенцията за 

закрила на детето, направени в 39 родилни отделения в 7 

области - София, София област, Бургас, Варна, Враца, Плов-

див и Русе.                                                               Вижте повече 

Няма подобрение на трудовата заетост и социално поло-

жение в ЕС 

Според последния тримесечен преглед на заетостта и соци-

алното положение на Европейската комисията неотдавнашно-

тирането на заема от 3 млрд. лв. на външните пазари се отла-

га за след изборите заради Европейската централна банка 

(ЕЦБ). Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов, 

който представи в петък средносрочната бюджетна прогноза 

за 2015-2017 година. За следващите три години прогнозата е 

за дефицит в бюджета, който ще доведе до ръст на държав-

ния дълг до над 20% от брутния вътрешен продукт (БВП).  

Вижте повече 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Практическо обучение за ЦНСТ за деца с увреждания 

Фондация „Сийдър” в партньорство с Държавната агенция за 

закрила на детето (ДАЗД) и екипа по проект „Подкрепа” на 

ДАЗД по ОП „Техническа помощ” със съдействието на Общи-

на Карнобат и Областен информационен център – Бургас про-

веде практическо обучение на екипи от 7 общини (Бургас, По-

морие, Созопол, Ямбол, Нови Пазар, Айтос и Карнобат), които 

имат или предстои да открият Центрове за настаняване от 

семеен тип за деца, изведени от институции. Обучението се 

проведе в гр. Карнобат и на него присъстваха около 40 участ-

ници.                                                                          Вижте повече 

Удължава се изпълнението на проекта "И аз имам семейс-

тво" 

Действието на Проекта „И аз имам семейство" е удължено до 

30 септември 2014 г., като се запазва общата стойност от бли-

зо 15 милиона лева. Проектът, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси", дава иновативни 

възможности за създаване и реализиране на устойчив модел 

на развитие на социалната услуга „приемна грижа". Конкретен 

бенефициент е Агенцията за социално подпомагане чрез ди-

рекция „Закрила на детето" в партньорство с 83 общини на 

територията на цялата страна.                               Вижте повече 

„Заедно можем повече” в подкрепа на аутизма 

Областният управител на област Стара Загора - г-жа Живка 

Аладжова- подкрепи кампанията „Заедно можем повече” на 

Център «Алтернатива” - член на Национален алианс за соци-

ална отговорност, организирана по повод Световния ден за 

информираност за аутизма – 2 април, като се срещна с дете с 

аутизъм, с неговата майка и сестричката му и с ръководителя 

на Гражд. сдружение “Алтернатива 55”, провеждащо тази ини-

циатива за шеста поредна година. Обсъдени бяха проблеми 

във връзка с по-добрата грижа и интеграцията на децата с 

аутистичен синдром.                                               Вижте повече 

София стартира благотворителна кампания „Скритото 

добро“ 

Под патронажа на г-жа Албена Атанасова - заместник кмета 

на Столична община в направление „Социални дейности и 

интеграция на хората с увреждания“ стартира благотворител-

на кампания „Скритото добро“.  „Скритото добро“ е насочена 

към обединяване усилията за съпричастност, подкрепа и по-

мощ. Тя е отворена за участие от всички, без ограничение на 

възможностите, които през годината с действията си заявят 

подкрепа на социалните инициативи на Столична община, 

съдействат и подпомагат обучението и развитието на деца и 

младежи в неравностойно положение, според техните интере-

си, отдават грижа за възрастните хора, а така също и оказват 

помощ на съгражданите си в нужда.                     Вижте повече 

Столична община - част от "Light it up blue" за аутизма 

2 април е обявен за Световен ден за информираност за ау-

тизма от ООН през 2008 година и България за пета поредна 

година ще го отбележи, като за трета поредна година ще свет-

не в синьо знакови сгради в София и страната. Заместник-

кметът на Столична община г-жа Албена Атанасова, директо-

ра на дирекция „Социални дейности“ г-жа Мина Владимирова 

и г-жа Анета Георгиева – общински съветник отбелязаха Све-

товния ден за повишаване информираността на обществото 

по въпросите на аутизма.                                       Вижте повече 

то икономическо възстановяване все още не е довело до 

нови работни места и социалното положение в ЕС показва 

слаби признаци на подобрение. В анализа се посочва също 

така, че равнището на бедността ще нарасне, а ефективност-

та на разходите за социална закрила ще се подобри леко 

през 2013 г., макар и въздействието от това да бъде много 

слабо. В прегледа са представени и емпирични данни, които 

сочат, че в разгара си кризата е оказала най-неблагоприятно 

въздействие върху заетостта на мъжете и младите хора.  

Вижте повече 
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Община Варна осигури домашен помощник за 86 хора с 

увреждания 

Община Варна осигури домашен помощник за 86 души с ув-

реждания по проект „Персонални услуги за социална подкре-

па”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стойността 

на проекта е 188 054, 10 лв безвъзмездна финансова помощ. 

“Общината е поела ангажимент да запази дейността на съз-

даденото „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен 

социален патронаж“ в пълен капацитет за срок от още една 

година от датата на одобрение на окончателния доклад от 

Управляващия орган", съобщи д-р Лидия Маринова, зам.-кмет 

по здравеопазване, образование и социални дейности.                        

Вижте повече 

Ден на отворените врати в Пловдив 

На 3 април в сградата на ЦСРИ - Наблюдавано жилище - 

Пловдив се проведе “Ден на отворените врати”. Събитието се 

реализира по Проект „Моята нова професия“, Договор за фи-

нансиране от 26.11.2013 г., в рамките на Фонд „Старт ъп - 

подкрепа за млади хора в неравностойно положение за тру-

дова реализация, който се изпълнява от Фонд за превенция 

на престъпността – ИГА.  Цел на проекта е да осигури трайни 

ползи за целевата група - 6-тима младежи, настанени в Наб-

людавано жилище - Пловдив, които в рамките на реализация-

та му получиха професионална квалификация, част от профе-

сията “Сервитьор-барман”.                                    Вижте повече 

Личните лекари откриват новородени с аутизъм 

Личните лекари да имат на разположение тестове, чрез които 

да могат да откриват проблеми от аутистичния спектър при 

децата под 1 година. Това предложиха от центъра за деца 

със специфични потребности „Карин дом” (член на НАСО) по 

време на дискусия в парламента на тема „Институциите с 

отговорност към децата с аутизъм”. „Ранната диагностика на 

заболяванията от този спектър е голям проблем.  

Вижте повече 

Кметът на Карнобат иска паралелки за социални работни-

ци 

Да бъдат създадени паралелки в българските училища за под-

готовка на кадри за социални услуги призова кметът на общи-

на Карнобат Георги Димитров. Той отправи своя призив към 

Държавната агенция за закрила на детето и към Министерст-

вото на образованието и науката и заедно с това настоя и за 

промяна в системата на стимулиране и финансиране на този 

вид специалисти, за да бъдат мотивирани в своята работа.                

Вижте повече 

Деца от социални домове се преместиха в нов семеен цен-

тър в Силистра 

Център за настаняване от семеен тип отвори врати в Силист-
ра за деца от различна възраст. Те идват от социални домове 

или от проблемни семейства. Новия център е част от усилията 

за извеждане на децата от институциите. Общинското жилище 

е превърнато в уютна семейна среда. За децата се грижи пер-

сонал от шестима души. 15-годишната Магдалена е тук с три-

те си сестри. Те са в новия си дом само от няколко дни. 

„Дойдохме тук, настаниха ни и се чувстваме по-добре, защото 

не сме изолирани като горе. А тук, както всяко младо момиче 

иска да си има собствена стая да може да си покани приятел-

ките и на нея да й е удобно. Добре се държат с нас, храната е 

хубава, условията са добри”, казва момичето.      Вижте повече 

 

Две нови социални услуги стартират в Пазарджик 

В община Пазарджик стартираха два нови социални проекта 

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 

които са адресирани към младите хора в неравностойно поло-

жение. Проект "Светулка" по схема за безвъзмездна финансо-

ва помощ "Шанс за щастливо бъдеще" е на стойност 596 хиля-

ди лева и е с продължителност 13 месеца. В рамките на този 

проект Домът за медико-социални грижи в Пазарджик ще бъде 

заменен от Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги 

за деца от 0 до 7 години.                                         Вижте повече 
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 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 
ОИЦ – Русе представи социални проекти и добри практики 

Областен информационен център – Русе представи социални 

проекти, отличени като добри практики пред 30 души от пет 

европейски страни. Гости на центъра бяха НПО „Инициативи 

за гражданско общество“ и техните партньори от две полски, 

италианска, португалска и латвийска организации, с които из-

пълняват съвместен проект: „Увлекателни ИКТ* инструменти 

за хора с увреждания“.                                            Вижте повече 

Бургас планира нов опит за строителство на социални 

жилища 

Община Бургас отново ще направи опит да изгради жилища за 

нуждаещи се домакинства през новия програмен период, след 

като през 2012 г. заради общественото напрежение се отказа 
от строителството на социални жилища по пилотен проект, 

финансиран с пари от оперативната програма „Регионално 

развитие“ 2007-2013 г. Четири общини бяха одобрени за реа-

лизацията на пилотния проект за изграждането на социални 

жилища с европейски пари – Дупница, Видин, Девня и Бургас.                                                

Вижте повече 

"Хотел" за деца с увреждания във Варна 

Предвижда се във Варна да заработи „хотел“ за деца с увреж-

дания. Все още идеята е съвсем сурова. Целта е в града да 

функционира Център за заместваща грижа, какъвто до момен-

та не е имало. В него родителите, отглеждащи деца със спе-

циални потребности, ще могат да ги оставят за кратък период 

от време, обясни директорът на Дом майка и дете във 

"Виница" д-р Стефка Джанкова. Центърът ще предложи необ-

ходимите условия за престой на децата с увреждания, както и 

специализирана медицинска грижа. Услугата ще бъде напъл-

но безплатна за семействата.                                 Вижте повече 

Стартира "Предизвикателство за социална промяна" 

Как инвестицията на лично време в общественозначим проб-

лем може да бъде успешна както за самия теб, така и за цяло-

то общество? Отговор на този въпрос се опитва да даде най-

новата платформа на Фабриката за идеи - Предизвикателство 

за социална промяна. Предизвикателството се обръща към 

млади хора от цялата страна, готови да попаднат в съвсем 

неочаквана среда и да получат приключенска мисия за реша-

ването на общественозначим проблем, с който никога досега 

не са се сблъсквали очи в очи. “Проблеми има. Но не е трудно 

да намерим техните решения. Само трябва да отворим очи, 

за да ги видим, и да общуваме повече един с друг.” - споделят 

организаторите на инициативата.                          Вижте повече 

Кампания „Здравословни работни места 2014-2015” 

Стресът е втората най-честа причина за свързани с работата 

здравословни проблеми в Европа. Заедно с други психосоци-

ални рискове, стресът е смятан за причина за пропускане на 

повече от половината от всички пропуснати работни дни. Съ-

що така лошата психосоциална обстановка може да има зна-

чителни негативни ефекти върху здравето на служителите. 

Основната цел на кампанията „Здравословни работни места 

2014-2015” е да се промотира управлението на стреса, свър-

зан с работата, и психосоциалните рискове и по този начин да 

се предотвратят значителните им негативни ефекти върху 

служителите.                                                            Вижте повече 

Идва краят на безотговорния бизнес 

Очаква се т.нар. „безотговорни” компании, които не инвести-

рат в устойчивото развитие, не ангажират веригата си на дос-

тавки и не са отговорни към обществото да губят пазарите си 

в рамките на това десетилетие. Изводите са от обобщен ана-

лиз на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на 

база данни от цял свят. „Безотговорният” бизнес не само ще 

бъде притиснат от законовата рамка в Европа и в голяма част 

от света, но ще бъде санкциониран и от потребителите, и от 

инвестиционната общност.                                     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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 ИНТЕРВЮ 

Таня Андреева: Лечение по каса - само с плате-

ни здравни вноски от 2000 г. досега 

Д-р Таня Андреева е родена на 7 юли 1973 г. Завършва ме-
дицина в София през 1999 г., придобива специалност по 

акушерство и гинекология през 2006 г. Има специализация 

по патологична бременност и по пренатална диагностика 

в университетска болница в град Рен, Франция. Защитава 

магистратура по здравен мениджмънт в Медицинския уни-

верситет в София през 2009 г. Била е член на Управител-

ния съвет на Столичния медицински холдинг. Работи в 

"Шейново" като АГ специалист, а от 24 ноември 2011 г. до 

29 май т.г. е изпълнителен директор на болницата. На 29 

май м.г. бе избрана за здравен министър. 

Ген. Стоян Тонев, зам.-кмет: Здравната карта 

на София е факт 

Ген. Стоян Тонев е роден на 3 декември 1953 г. в Кърджали. 

Завършва медицина във ВМИ -Пловдив през 1979 г. Работи 

като началник на медицинска служ6а на авиополка в Чешни-

гирово (1979-1981 г.). След това е началник на кабинет по 
кожни болести във военна болница -Пловдив; главен асис-

тент и началник отделение в Клиниката по кожни и вене-

рически заболявания към ВВМИ. Ръководил е ВМА в продъл-

жение на 12 години и се счита за един от най-добрите ме-

ниджъри в здравеопазването. Зам.-кмет на София от януа-

ри 2014г.  

Пламен Димитров, президент на КНСБ: Заплати-

те може да са с 50% по-високи 

Пламен Димитров е роден на 20 септември 1963 г. в Русе. 

Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапца-

ров“ във Варна като машинен инженер, след което се дип-

ломира като магистър по управление на човешките ресур-

си в Пловдивския университет „П. Хилендарски“. От 1991 г. 

е областен лидер на КНСБ във Варна.От 1993 до 1997 г. е 

изпълнителен секретар, от 1997 г. - зам.-председател, а от 

2007 г. - вицепрезидент на конфедерацията. През 2012 г. е 

избран за президент на КНСБ. Женен, има една дъщеря. 

 

Певецът Орлин Горанов: Проспиваме си живота, 
а той е най-ценното 

Роден е на 8 август 1957 г. През 1984 г. печели Голямата 

награда на фестивала „Златният Орфей”. Песни емблеми: 

„Светът е за двама”, „Детски спомен”, „Ти и аз”. През 1990 г. 

завършва оперно пеене и оттогава насам се изявява на 

оперна сцена. Играе и в театъра в спектаклите на Борис 

Панкин „Операцията” и „Апокалипсис кога?” 

 Лятно училище за НПО Аркутино 2014 

 

Организатори: Български център за нестопанско 
право и Програмен и аналитичен център за евро-
пейско право  

 

Обучението има изключително практически фокус 
и ще Ви предостави знания и опит, които да при-
ложите директно в своята работа. За това ще се 
погрижи екип от български и чуждестранни лекто-
ри и гост лектори. 

 

Краен срок за записване: 30 април 2014г. 
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7 април - Ямбол, Представяне на национален конкурс за 
младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО евро-
пейски проекти“  

Хасково, Работна среща с медии (ОИЦ) 
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-
ти!“ 
Габрово, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ 

8-9 април – Бургас, Трета национална среща на главните 
архитекти и експертите по устройствено планиране от Общи-
ните  
8 април - Елхово, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-
ти“ 

Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-
ти!“ 
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора 
Велико Търново, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 
проекти“ 
Благоевград, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски про-
екти“ 

9 април – Велико Търново, Специализирана трудова борса 
за хора в неравностойно положение 

 ПРЕДСТОЯЩО 

 СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

8 април - Разград, Среща на доставчиците на социални 
услуги “Партньорство за по-добри социални услуги” 

Срещата се организира от Национален алианс за социална 
отговорност със съдействието на Община Разград. Регио-
налната среща ще представи успешния опит на НАСО за 
създаване на Обществен съвет към община Варна с учас-
тие на местни доставчици на услуги, отговорни за процеса 
на интеграция на хората с увреждания и подобряване качес-
твото им на живот. Целта на срещата е да се създаде 
устойчиво партньорство между местните власти, достав-
чици на социални услуги и хора с увреждания, с устойчив 
характер. 

 

10-11 април - Силистра, Семинар за местна и държавна 
администрация 

Фондация "Съпричастие-Силистра" съвместно с Национа-
лен алианс за социална отговорност ще проведат семинар 
за представители на общинската и държавна администра-
ция с цел по-добро административно обслужване на хора с 
увреждания. Целта на семинара е да повиши информира-
ността на представители на местната и държавна адми-
нистрация, пряко ангажирана в обслужването на граждани, 
в частност хората с увреждания, с което да допринесе за 
по-доброто обслужване и комуникация между двете страни. 

 

15 април - Варна, Обучение за работодатели на хора с 
увреждания 

По време на обучението на аудиторията ще бъдат предс-
тавени различни възможности за финансиране,  успешни 
примери от Европа в сферата на подкрепената заетост и 
работата на хора с увреждания в интегрирана работна 
среда и ключови фактори за успех чрез психологически иг-
ри. Примерите за добри практики ще бъдат осигурени чрез 
дългогодишните ни партньори в лицето на Европейската 
асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. 

16 април - София, Семинар - Социални услуги за трудова 
заетост на хората с увреждания 

Настоящият семинар се организира с цел активизиране 
диалога по отношение на осигуряването на качествени и 
ефективни социални услуги за заетост в България. Ще бъ-
дат дискутирани различни гледни точки и направени пред-
ложения за разкриване на подходящи социални услуги за 
трудова заетост. Предвижда се да участват доставчици 
на услуги и експерти, работещи в областта на трудовата 
заетост на хора с увреждания. Целта на срещата е да се 
обсъдят актуалните тенденции при предоставяне на тази 
услуга и проблемите, с които най-често се сблъскват дос-
тавчиците, ще бъдат представени добри практики и ус-
пешни примери за реализация.  
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Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-
ти!“ 
Ловеч, Конкурс за младежки проекти 
Белоградчик, Възможности за финансиране на образо-
вание 
Благоевград, Конкурс за младежки проекти 
Русе, Конкурс за младежки проекти 

10-11 април – София, Заключителна конференция 
„Включени, не заключени” 
10 април – Добрич, Специализирана трудова борса за младе-
жи 

Перущица, Конкурс за младежки проекти 
Аврен, Кръгла маса „Новите оперативни програми и 
европейските регламенти" 
Благоевград, Конкурс за младежки проекти 
Велико Търново, Конкурс за младежки проекти 
Видин, Конкурс за младежки проекти 
Плевен, Конкурс за младежки проекти 

11 април – Габрово, Специализирана трудова борса за мла-
дежи 

Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-
ти!“ 
Благоевград, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски про-
екти!“ 

15 април – Шумен, Специализирана трудова борса за хора в 
неравностойно положение 

Сливен, Специализирана трудова борса за младежи 
30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конферен-
ция 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.) 

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегрира-

не на хора с трайни увреждания в специализирана работна 

среда (10 април) 

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. 
 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Национален социален доклад на Република 
България за 2013-2014 година 
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7 април - Ямбол, Представяне на национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ 
Хасково, Работна среща с медии (ОИЦ)
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Габрово, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
8-9 април – Бургас, Трета национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от Общините 
8 април - Елхово, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора
Велико Търново, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Благоевград, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
9 април – Велико Търново, Специализирана трудова борса за хора в неравностойно положение
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Ловеч, Конкурс за младежки проекти
Белоградчик, Възможности за финансиране на образование
Благоевград, Конкурс за младежки проекти
Русе, Конкурс за младежки проекти
10-11 април – София, Заключителна конференция „Включени, не заключени”
10 април – Добрич, Специализирана трудова борса за младежи
Перущица, Конкурс за младежки проекти
Аврен, Кръгла маса „Новите оперативни програми и европейските регламенти"
Благоевград, Конкурс за младежки проекти
Велико Търново, Конкурс за младежки проекти
Видин, Конкурс за младежки проекти
Плевен, Конкурс за младежки проекти
11 април – Габрово, Специализирана трудова борса за младежи
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Благоевград, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
15 април – Шумен, Специализирана трудова борса за хора в неравностойно положение
Сливен, Специализирана трудова борса за младежи
30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конференция по аутизъм, Фондация „Карин дом“
КАЛЕНДАР
7 април - Световен ден на здравето 
Ден на здравния работник 
Празник на Медицински Университет - София
Празник на община Струмяни 
8 април - Международен ден на ромите
Международен ден против генетичното модицифиране на организми
11 април - Международен ден на бившите политзатворници и концлагеристи
Световен ден за борба с болестта на Паркинсон
Световен ден за борба с шизофренията 
12 април - Международен ден на авиацията и космонавтиката
Лазаровден, именници: Лазар, Лазарка, Лазарин
13 април - Цветница

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО 	2
Национални политики 	3 
Коментари и анализи 	4
Социални услуги 	5
Корпоративна отговорност	7
Интервю 	8
Предстоящо 	9
Възможности за финансиране 	10
Нормативни документи и промени 	10
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
8 април - Разград, Среща на доставчиците на социални услуги “Партньорство за по-добри социални услуги”
Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност със съдействието на Община Разград. Регионалната среща ще представи успешния опит на НАСО за създаване на Обществен съвет към община Варна с участие на местни доставчици на услуги, отговорни за процеса на интеграция на хората с увреждания и подобряване качеството им на живот. Целта на срещата е да се създаде устойчиво партньорство между местните власти, доставчици на социални услуги и хора с увреждания, с устойчив характер.

10-11 април - Силистра, Семинар за местна и държавна администрация
Фондация "Съпричастие-Силистра" съвместно с Национален алианс за социална отговорност ще проведат семинар за представители на общинската и държавна администрация с цел по-добро административно обслужване на хора с увреждания. Целта на семинара е да повиши информираността на представители на местната и държавна администрация, пряко ангажирана в обслужването на граждани, в частност хората с увреждания, с което да допринесе за по-доброто обслужване и комуникация между двете страни.

15 април - Варна, Обучение за работодатели на хора с увреждания
По време на обучението на аудиторията ще бъдат представени различни възможности за финансиране,  успешни примери от Европа в сферата на подкрепената заетост и работата на хора с увреждания в интегрирана работна среда и ключови фактори за успех чрез психологически игри. Примерите за добри практики ще бъдат осигурени чрез дългогодишните ни партньори в лицето на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.
16 април - София, Семинар - Социални услуги за трудова заетост на хората с увреждания
Настоящият семинар се организира с цел активизиране диалога по отношение на осигуряването на качествени и ефективни социални услуги за заетост в България. Ще бъдат дискутирани различни гледни точки и направени предложения за разкриване на подходящи социални услуги за трудова заетост. Предвижда се да участват доставчици на услуги и експерти, работещи в областта на трудовата заетост на хора с увреждания. Целта на срещата е да се обсъдят актуалните тенденции при предоставяне на тази услуга и проблемите, с които най-често се сблъскват доставчиците, ще бъдат представени добри практики и успешни примери за реализация. 
Бр. 14(3)/07.04.2014 г.
Бр. 14(3)/07.04.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
Бр. 14(3)/07.04.2014 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.)
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда (10 април)
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.
Заседание на Националния съвет по социално включване
На 1 април 2014г. в Министерство на труда и социалната политика се състоя заседание на Националния съвет по социално включване. Присъстваха представители на всички министерства, НСОРБ, КНСБ, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал, НСИ, НОИ, АХУ, национално представени организации, включително Национален алианс за социална отговорност. Дневният ред на заседанието включваше обсъждане на проект на Национален социален доклад на Р България 2013 – 2014 г.                                                                      
Вижте повече
Велико Търново, Среща-семинар с доставчици на социални услуги
На 2 април 2014г. в гр. Велико Търново, хотел „Арена” Национален алианс за социална отговорност проведе среща-семинар на доставчици на социални услуги, организиран съвместно с ЦСРИ за възрастни с увреждания - гр. Велико Търново. Темата на семинара беше "Представяне на модели за организация на водене на документация в социалните услуги. Оптимизиране на работата по попълването й чрез използване на съвременни технологии - автоматизирани системи за отчитане на работата с потребители“.                          Вижте повече
План за действие по Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания
На 3 април 2014 г. в Министерство на труда и социалната политика се проведе среща на междуведомствената работна група за изготвяне на проект на План за действие за периода 2014-2015г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020. Национален алианс за социална отговорност е член на работната група, като в състава й също така влизат представители на МТСП, Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на образованието.  Вижте повече
Стара Загора: Регионална среща на доставчиците на социални услуги
На 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора. Темата на срещата бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и се реализира в рамките на дейностите по проект „Партньорство за по-добър живот“. Приветствени думи към участниците - представители на социални услуги от региона, отправи д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община Стара Загора.                                           Вижте повече
Работна среща „Заедно можем повече“
На 4 април 2014г. в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, град Ямбол се проведе регионална среща на доставчици на социални услуги. Домакин на срещата бе Център за обществена подкрепа „Усмивка”, който продължава за четвърта поредна година инициативата за организиране на работни срещи от цикъла „Заедно можем повече”. През 2014г. работните срещи се организират с подкрепата на Национален алианс за социална отговорност (НАСО).            Вижте повече
Представяне на регионално представителство на НАСО в Ямбол
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна администрация, Регионална дирекция, Дирекция и други структури на Агенцията за социално подпомагане, и други организации и институции, работещи в социалната област. Пред всички тях г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, представи утвърденото регионално представителство на НАСО в град Ямбол. Представителството се реализира от Център за обществена подкрепа „Усмивка“, гр. Ямбол, чрез ръководителя на центъра г-жа Атанаска Бонева.                                                           Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Бр. 14(3)/07.04.2014 г.
Целта пред България е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 година
Целта пред България, заложена в Стратегия „Европа 2020”, е намаляване на хората в бедност с 260 хиляди до 2020 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който откри международна конференция „Работещи бедни – синдикални политики в подкрепа на най-уязвимите работещи на пазара на труда”. Двудневният форум се организира от КТ „Подкрепа”.                                            Вижте повече
НПИЕГМ - условия за устойчива заетост
Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) ще създаде устойчива заетост на младите хора, подчерта министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който представи на 4 април 2014г. НПИЕГМ в град Бургас. Той акцентира върху сътрудничеството на МТСП със социалните партньори и местната власт в реализацията на мерките, насочени към повишаване на заетостта при младежите.                                                                Вижте повече
Варна има много добри възможности за намиране на работа
Във Варна има много добри възможности за намиране на работа. В областите Варна, Шумен и Добрич живеят малко над 145 хиляди младежи до 29 г. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на информационно събитие на 4 април 2014г. за популяризирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) в града. НПИЕГМ е разработен в отговор на Препоръка на Съвета на ЕС от април 2013 г. за създаване на Гаранция за младежта и обхваща периода 2014 – 2020 г. 
                                                                  Вижте повече
5% ръст на заетостта до 2018г.
Очаква се с близо 5 процента да се повиши заетостта до 2018 г., когато в заетост ще бъдат включени 3.034 млн. лица. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на пресконференция на 31 март в МТСП. Той представи прогнозни данни, изготвени по проект на МТСП „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност около 900 хил. лв.                                     Вижте повече
МТСП заема 20 млн. от бюджета за заетост
За да не се прекъснат схемите за заетост и за хората с увреждания, финансирани от европейския социален фонд, социалното министерство ще поиска 20 млн. лв. от държавния бюджет. Ведомството се надява, че тези пари ще му бъдат възстановени в края на годината от Брюксел по ОП "Развитие на човешките ресурси" за новия програмен период 2014-2020 г. Става дума за три схеми - за наемане на стажанти, за подпомагане на уязвими групи за намиране на работа и схемите за независим живот за хората с увреждания, като "Личен асистент" например.                                                        Вижте повече
Кръгла маса за равенството на работното място
На 2 април 2014г. в Хисаря се проведе кръгла маса за равенството на работното място. Форумът е под мотото “Толерантност, уважение, разбиране и равенство на работното място” и се реализира по проект „От теб зависи: изхвърли дискриминацията от употреба!”. В нея участват младежи и девойки от домове за деца, лишени от родителски грижи, работодатели, представители на местното самоуправление, трудови посредници и представители на централната администрация.                                                                        Вижте повече
895 млн. евро по ОП „РЧП” 2014-2020
Средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са близо 895 млн. евро европейско съфинансиране. Това съобщи на 3 април 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на заседание на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание. Той поясни, че в тях са включени и целевите средства от бюджета на Европейския съюз в размер на малко над 55 млн. евро за Инициативата за младежка заетост. 
                                          Вижте повече
Национална стратегия за превенция на ранните раждания
Национална работна програма за превенция и ограничаване на ранните раждания ще бъде изготвена с участието на всички заинтересовани институции, информират от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗДЧ. Около това решение се обединиха участниците в организираната от председателя на ДАЗД Ева Жечева дискусия на тема „Ранните раждания и защитата на правата и интересите на децата“, която се състоя на 1 април 2014г. в град Бургас.                     Вижте повече
Община Добрич - лидер в достъп до информация
На 2 април 2014г. Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините. С най-висок резултат е Община Добрич с 58 точки. Сред централните органи на изпълнителната власт на първо място се нарежда Министерство на отбраната. Държавна агенция за закрила на детето се класира първа сред държавните агенции. 
Вижте повече
План за действие по Националната стратегия за учене през целия живот
Министерският съвет утвърди План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 — 2020 година. В Плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността - предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.                                                             Вижте повече
450 лв. минимална заплата до 2017г.
Завишена прогноза за ръст на икономиката с 2.1%, слабо намаление на безработицата с 12.8, дефлация от 0.2%, ръст на инвестициите с 3% са коригираните прогнози за 2014 г. Емитирането на заема от 3 млрд. лв. на външните пазари се отлага за след изборите заради Европейската централна банка (ЕЦБ). Това съобщи финансовият министър Петър Чобанов, който представи в петък средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 година. За следващите три години прогнозата е за дефицит в бюджета, който ще доведе до ръст на държавния дълг до над 20% от брутния вътрешен продукт (БВП). 
Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Практическо обучение за ЦНСТ за деца с увреждания
Фондация „Сийдър” в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и екипа по проект „Подкрепа” на ДАЗД по ОП „Техническа помощ” със съдействието на Община Карнобат и Областен информационен център – Бургас проведе практическо обучение на екипи от 7 общини (Бургас, Поморие, Созопол, Ямбол, Нови Пазар, Айтос и Карнобат), които имат или предстои да открият Центрове за настаняване от семеен тип за деца, изведени от институции. Обучението се проведе в гр. Карнобат и на него присъстваха около 40 участници.                                                                          Вижте повече
Удължава се изпълнението на проекта "И аз имам семейство"
Действието на Проекта „И аз имам семейство" е удължено до 30 септември 2014 г., като се запазва общата стойност от близо 15 милиона лева. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", дава иновативни възможности за създаване и реализиране на устойчив модел на развитие на социалната услуга „приемна грижа". Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето" в партньорство с 83 общини на територията на цялата страна.                               Вижте повече
„Заедно можем повече” в подкрепа на аутизма
Областният управител на област Стара Загора - г-жа Живка Аладжова- подкрепи кампанията „Заедно можем повече” на Център «Алтернатива” - член на Национален алианс за социална отговорност, организирана по повод Световния ден за информираност за аутизма – 2 април, като се срещна с дете с аутизъм, с неговата майка и сестричката му и с ръководителя на Гражд. сдружение “Алтернатива 55”, провеждащо тази инициатива за шеста поредна година. Обсъдени бяха проблеми във връзка с по-добрата грижа и интеграцията на децата с аутистичен синдром.                                               Вижте повече
София стартира благотворителна кампания „Скритото добро“
Под патронажа на г-жа Албена Атанасова - заместник кмета на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хората с увреждания“ стартира благотворителна кампания „Скритото добро“.  „Скритото добро“ е насочена към обединяване усилията за съпричастност, подкрепа и помощ. Тя е отворена за участие от всички, без ограничение на възможностите, които през годината с действията си заявят подкрепа на социалните инициативи на Столична община, съдействат и подпомагат обучението и развитието на деца и младежи в неравностойно положение, според техните интереси, отдават грижа за възрастните хора, а така също и оказват помощ на съгражданите си в нужда.                     Вижте повече
Столична община - част от "Light it up blue" за аутизма
2 април е обявен за Световен ден за информираност за аутизма от ООН през 2008 година и България за пета поредна година ще го отбележи, като за трета поредна година ще светне в синьо знакови сгради в София и страната. Заместник-кметът на Столична община г-жа Албена Атанасова, директора на дирекция „Социални дейности“ г-жа Мина Владимирова и г-жа Анета Георгиева – общински съветник отбелязаха Световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма.                                       Вижте повече
Община Варна осигури домашен помощник за 86 хора с увреждания
Община Варна осигури домашен помощник за 86 души с увреждания по проект „Персонални услуги за социална подкрепа”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стойността на проекта е 188 054, 10 лв безвъзмездна финансова помощ. “Общината е поела ангажимент да запази дейността на създаденото „Звено за услуги в домашна среда“ към Домашен социален патронаж“ в пълен капацитет за срок от още една година от датата на одобрение на окончателния доклад от Управляващия орган", съобщи д-р Лидия Маринова, зам.-кмет по здравеопазване, образование и социални дейности.                       
Вижте повече
Ден на отворените врати в Пловдив
На 3 април в сградата на ЦСРИ - Наблюдавано жилище - Пловдив се проведе “Ден на отворените врати”. Събитието се реализира по Проект „Моята нова професия“, Договор за финансиране от 26.11.2013 г., в рамките на Фонд „Старт ъп - подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация, който се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.  Цел на проекта е да осигури трайни ползи за целевата група - 6-тима младежи, настанени в Наблюдавано жилище - Пловдив, които в рамките на реализацията му получиха професионална квалификация, част от професията “Сервитьор-барман”.                                    Вижте повече
Личните лекари откриват новородени с аутизъм
Личните лекари да имат на разположение тестове, чрез които да могат да откриват проблеми от аутистичния спектър при децата под 1 година. Това предложиха от центъра за деца със специфични потребности „Карин дом” (член на НАСО) по време на дискусия в парламента на тема „Институциите с отговорност към децата с аутизъм”. „Ранната диагностика на заболяванията от този спектър е голям проблем. 
Вижте повече
Кметът на Карнобат иска паралелки за социални работници
Да бъдат създадени паралелки в българските училища за подготовка на кадри за социални услуги призова кметът на община Карнобат Георги Димитров. Той отправи своя призив към Държавната агенция за закрила на детето и към Министерството на образованието и науката и заедно с това настоя и за промяна в системата на стимулиране и финансиране на този вид специалисти, за да бъдат мотивирани в своята работа.                                                                               
Вижте повече
Деца от социални домове се преместиха в нов семеен център в Силистра
Център за настаняване от семеен тип отвори врати в Силистра за деца от различна възраст. Те идват от социални домове или от проблемни семейства. Новия център е част от усилията за извеждане на децата от институциите. Общинското жилище е превърнато в уютна семейна среда. За децата се грижи персонал от шестима души. 15-годишната Магдалена е тук с трите си сестри. Те са в новия си дом само от няколко дни. „Дойдохме тук, настаниха ни и се чувстваме по-добре, защото не сме изолирани като горе. А тук, както всяко младо момиче иска да си има собствена стая да може да си покани приятелките и на нея да й е удобно. Добре се държат с нас, храната е хубава, условията са добри”, казва момичето.      Вижте повече

Две нови социални услуги стартират в Пазарджик
В община Пазарджик стартираха два нови социални проекта по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", които са адресирани към младите хора в неравностойно положение. Проект "Светулка" по схема за безвъзмездна финансова помощ "Шанс за щастливо бъдеще" е на стойност 596 хиляди лева и е с продължителност 13 месеца. В рамките на този проект Домът за медико-социални грижи в Пазарджик ще бъде заменен от Комплекс за интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0 до 7 години.                                         Вижте повече
ОИЦ – Русе представи социални проекти и добри практики
Областен информационен център – Русе представи социални проекти, отличени като добри практики пред 30 души от пет европейски страни. Гости на центъра бяха НПО „Инициативи за гражданско общество“ и техните партньори от две полски, италианска, португалска и латвийска организации, с които изпълняват съвместен проект: „Увлекателни ИКТ* инструменти за хора с увреждания“.                                            Вижте повече
Бургас планира нов опит за строителство на социални жилища
Община Бургас отново ще направи опит да изгради жилища за нуждаещи се домакинства през новия програмен период, след като през 2012 г. заради общественото напрежение се отказа от строителството на социални жилища по пилотен проект, финансиран с пари от оперативната програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Четири общини бяха одобрени за реализацията на пилотния проект за изграждането на социални жилища с европейски пари – Дупница, Видин, Девня и Бургас.                                               
Вижте повече
"Хотел" за деца с увреждания във Варна
Предвижда се във Варна да заработи „хотел“ за деца с увреждания. Все още идеята е съвсем сурова. Целта е в града да функционира Център за заместваща грижа, какъвто до момента не е имало. В него родителите, отглеждащи деца със специални потребности, ще могат да ги оставят за кратък период от време, обясни директорът на Дом майка и дете във "Виница" д-р Стефка Джанкова. Центърът ще предложи необходимите условия за престой на децата с увреждания, както и специализирана медицинска грижа. Услугата ще бъде напълно безплатна за семействата.                                 Вижте повече
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
България на дъното на образователната PISA
Последното международно изследване PISA 2012 се фокусира не само върху грамотността на учениците в областта на математиката, четенето и природните науки, но проучва и уменията им да се справят с ежедневни проблеми. Подобно изследване сред 15-годишните се прави за първи път в рамките на авторитетното проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. И това изследване бие тревожно камбаната не толкова защото българчетата са на 43-о от 44 места, а защото резултатите показват колко безпътна е ситуацията.                                                           Вижте повече
Безпаричието - причина за всяко трето изоставено бебе
През 2013 г. средната възраст на малолетните родилки намалява, а 5 на сто от непълнолетните майки са родили второто си бебе. Само за първите девет месеца в седем области у нас са регистрирани 24 бебета, родени от деца под 14 г. 836 бебета са родени от момичета на възраст между 14 г. и 18 г. Тези тревожни данни са от плановите проверки на агенцията за закрила на детето, направени в 39 родилни отделения в 7 области - София, София област, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе.                                                               Вижте повече
Няма подобрение на трудовата заетост и социално положение в ЕС
Според последния тримесечен преглед на заетостта и социалното положение на Европейската комисията неотдавнашното икономическо възстановяване все още не е довело до нови работни места и социалното положение в ЕС показва слаби признаци на подобрение. В анализа се посочва също така, че равнището на бедността ще нарасне, а ефективността на разходите за социална закрила ще се подобри леко през 2013 г., макар и въздействието от това да бъде много слабо. В прегледа са представени и емпирични данни, които сочат, че в разгара си кризата е оказала най-неблагоприятно въздействие върху заетостта на мъжете и младите хора. 
Вижте повече
Бр. 14(3)/07.04.2014 г.
Стартира "Предизвикателство за социална промяна"
Как инвестицията на лично време в общественозначим проблем може да бъде успешна както за самия теб, така и за цялото общество? Отговор на този въпрос се опитва да даде най-новата платформа на Фабриката за идеи - Предизвикателство за социална промяна. Предизвикателството се обръща към млади хора от цялата страна, готови да попаднат в съвсем неочаквана среда и да получат приключенска мисия за решаването на общественозначим проблем, с който никога досега не са се сблъсквали очи в очи. “Проблеми има. Но не е трудно да намерим техните решения. Само трябва да отворим очи, за да ги видим, и да общуваме повече един с друг.” - споделят организаторите на инициативата.                          Вижте повече
Кампания „Здравословни работни места 2014-2015”
Стресът е втората най-честа причина за свързани с работата здравословни проблеми в Европа. Заедно с други психосоциални рискове, стресът е смятан за причина за пропускане на повече от половината от всички пропуснати работни дни. Също така лошата психосоциална обстановка може да има значителни негативни ефекти върху здравето на служителите. Основната цел на кампанията „Здравословни работни места 2014-2015” е да се промотира управлението на стреса, свързан с работата, и психосоциалните рискове и по този начин да се предотвратят значителните им негативни ефекти върху служителите.                                                            Вижте повече
Идва краят на безотговорния бизнес
Очаква се т.нар. „безотговорни” компании, които не инвестират в устойчивото развитие, не ангажират веригата си на доставки и не са отговорни към обществото да губят пазарите си в рамките на това десетилетие. Изводите са от обобщен анализ на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на база данни от цял свят. „Безотговорният” бизнес не само ще бъде притиснат от законовата рамка в Европа и в голяма част от света, но ще бъде санкциониран и от потребителите, и от инвестиционната общност.                                     Вижте повече
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
Бр. 14(3)/07.04.2014 г.
ИНТЕРВЮ
Таня Андреева: Лечение по каса - само с платени здравни вноски от 2000 г. досега
Д-р Таня Андреева е родена на 7 юли 1973 г. Завършва медицина в София през 1999 г., придобива специалност по акушерство и гинекология през 2006 г. Има специализация по патологична бременност и по пренатална диагностика в университетска болница в град Рен, Франция. Защитава магистратура по здравен мениджмънт в Медицинския университет в София през 2009 г. Била е член на Управителния съвет на Столичния медицински холдинг. Работи в "Шейново" като АГ специалист, а от 24 ноември 2011 г. до 29 май т.г. е изпълнителен директор на болницата. На 29 май м.г. бе избрана за здравен министър.
Ген. Стоян Тонев, зам.-кмет: Здравната карта на София е факт
Ген. Стоян Тонев е роден на 3 декември 1953 г. в Кърджали. Завършва медицина във ВМИ -Пловдив през 1979 г. Работи като началник на медицинска служ6а на авиополка в Чешнигирово (1979-1981 г.). След това е началник на кабинет по кожни болести във военна болница -Пловдив; главен асистент и началник отделение в Клиниката по кожни и венерически заболявания към ВВМИ. Ръководил е ВМА в продължение на 12 години и се счита за един от най-добрите мениджъри в здравеопазването. Зам.-кмет на София от януари 2014г. 
Пламен Димитров, президент на КНСБ: Заплатите може да са с 50% по-високи
Пламен Димитров е роден на 20 септември 1963 г. в Русе. Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна като машинен инженер, след което се дипломира като магистър по управление на човешките ресурси в Пловдивския университет „П. Хилендарски“. От 1991 г. е областен лидер на КНСБ във Варна.От 1993 до 1997 г. е изпълнителен секретар, от 1997 г. - зам.-председател, а от 2007 г. - вицепрезидент на конфедерацията. През 2012 г. е избран за президент на КНСБ. Женен, има една дъщеря.

Певецът Орлин Горанов: Проспиваме си живота, а той е най-ценното
Роден е на 8 август 1957 г. През 1984 г. печели Голямата награда на фестивала „Златният Орфей”. Песни емблеми: „Светът е за двама”, „Детски спомен”, „Ти и аз”. През 1990 г. завършва оперно пеене и оттогава насам се изявява на оперна сцена. Играе и в театъра в спектаклите на Борис Панкин „Операцията” и „Апокалипсис кога?”
Лятно училище за НПО Аркутино 2014

Организатори: Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право 

Обучението има изключително практически фокус и ще Ви предостави знания и опит, които да приложите директно в своята работа. За това ще се погрижи екип от български и чуждестранни лектори и гост лектори.

Краен срок за записване: 30 април 2014г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Проект на Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 година
НОВИНИ ОТ НАСО
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
в семинари с участието на експерти от Европа
Най-актуалните теми за 
развитие на социалните политики и услуги

24 април - София, „Европа 2020 – Интелигентен, устойчив и включващ растеж“
С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на EASPD, Албена Атанасова, зам.-кмет на София
25 април - Пловдив, Европа 2020 – Интелигентен, устойчив и включващ растеж”
С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на EASPD
14 май - Варна, “Нови услуги за заетост”
С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на EASPD, Джим Кроу, директор на Learning Disability-Уелс и член на борда на EASPD, Бернадет Гризьо, директор на Център Габриел, Франция
15 май - Бургас, “Партньорство за по-добър живот”
С участието на: Люк Зелдерло, Генерален секретар на EASPD, Джим Кроу, директор на Learning Disability-Уелс и член на борда на EASPD, Бернадет Грозио, директор на Център Габриел, Франция

Допълнителна информация и записвания:
София и Пловдив: Б. Гицова, ntc@naso.bg 0882122666
Варна и Бургас: П. Танев, nsb@naso.bg 0884688466
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