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 КАЛЕНДАР 

14 април - Патронен празник на ВА “Г.С.Раковски” 

Именници: Марти, Мартин 

16 април - Ден на българската конституция и на 

юриста 

17 април - Международен ден на болните от хемофи-

лия 

Празник на дипломираните експерт-

счетоводители 

18 април - Международен ден за опазване на паметни-

ците на културата 

Световен ден на радиолюбителите 

Европейски ден за правата на пациентите 

Именници: Виктор, Виктория 

20 април - Възкресение Христово, Великден 

Именници: Велик, Велика, Велико, Велин, Велис-

лав, Величка, Величко, Велка, Велко, Вельо, Ви-

ли, Витан 

Международен ден на свободния печат 

21 април - Празник на военното контраразузнаване 
 

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници! 

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 

 СЕМИНАР 

Социални услуги за трудова заетост  

на хората с увреждания 
 

16 април 2014г.  - София, Обучителен център 

 

 

 Регистрация 
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Регионален форум на доставчиците на социални услуги в 

Разград 

На 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален фо-

рум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата 

на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и 

бе организиран от Национален алианс за социална отговор-

ност с подкрепата и в партньорство с Община Разград. Г-н 

Хасан Хасанов, заместник-кмет на Разград и г-жа Нели Соф-

рониева, директор на дирекция „Социални дейности“ към Об-

щина Разград, приветстваха участниците и подчертаха значи-

мостта на събитието и възможността за среща и обмен на 

опит и информация с НАСО. Сред участниците бяха г-жа Ро-

сица Бончева, директор на РДСП-Разград, представители на 
Общините Самуил, Исперих и Кубрат.                  Вижте повече 

 

Работна група по общи стандарти за качество на социал-

ните услуги 

На 09.04.2014 г. в София се проведе втората среща на работ-

на група за разработване на общи стандарти за качество на 

социалните услуги в България, организирана от Национален 

алианс за социална отговорност проведе. В Работната група 

участват водещи неправителствени организации, предоставя-

щи социални услуги за деца и възрастни, членове на НАСО, 

представители на общините, както и управители на социални 

услуги. 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. Тези стан-

дарти, които работната група предстои да изготви, ще бъдат 

широко дискутирани и предложени за приемане от отговорни-

те институции.                                                         Вижте повече 

 НОВИНИ ОТ НАСО 

Семинар за по-добро административно обслужване на 
хората с увреждания в Силистра 

На 10 и 11 април 2014г. в хотел „Виена“ – гр. Силистра, се 
проведе семинар за представители на общинската и държав-
на администрация с цел подобряване на комуникацията меж-
ду административните служители и хора със сензорни увреж-
дания. Семинарът се организира от Фондация "Съпричастие-
Силистра" съвместно с Национален алианс за социална отго-
ворност. Целта на семинара бе 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. Сред участ-
ниците имаше представители на Регионална дирекция по 
социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“, 
НАП, НОИ, Регионална инспекция „Здравеопазване“, Бюро по 
труда, общинска и областна администрация – Силистра, как-
то и представители на общинските администрации от Тутра-
кан, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Добротика. 

Вижте повече 
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Споразумението за партньорство бе изпратено на ЕК 

Споразумението за партньорство на Република България, 

очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестици-

онни фондове за периода 2014-2020 г. беше изпратено по офи-

циален път на Европейската комисия. По този начин се поста-

вя началото на официалните преговори за одобрението на 

документа от страна на ЕК. До три месеца от изпращането му 

ще бъдат представени по официален път и окончателните ва-

рианти на оперативните програми. Споразумението определя 

приоритетите, които ще бъдат финансирани със средства от 

ЕС както и организацията за ефективното и ефикасно използ-

ване на Европейските структурни и инвестиционни фондове до 

2020 г.                                                                         Вижте повече 

Приет е тригодишен план за действие за изпълнението на 

Националната програма за развитие „България 2020” 

Правителството прие Тригодишен план за действие за изпъл-

нението на Националната програма за развитие „България 

2020”. Той обхваща периода 2014-2016 г. и основната му цел е 

да допринесе за постигането на трите стратегически цели на 

НПР „България 2020” – повишаване на жизнения стандарт чрез 

конкурентоспособно образование и обучение, създаване на 

условия за качествена заетост и социално включване и гаран-

тиране на достъпно и качествено здравеопазване; изграждане 

на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия 

за развитие на икономиката и качествена и здравословна окол-

на среда за населението; повишаване на конкурентоспособ-

ността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна биз-

нес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на инова-

тивни решения и повишаване на ресурсната ефективност.  

Вижте повече 

МИЕ подготви проект на "План за действие за реиндустри-

ализация на България за периода 2014-2015 г." 

Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на 

индустрията и нейното значение за растежа на икономиката, 

инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на насе-

лението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за 

развитие на европейската индустрия, свързани с укрепване на 

условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж 

чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната 

база. В тази връзка българското правителство в лицето на 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подгот-

ви проект на "План за действие за реиндустриализация на 

България за периода 2014-2015 г.". Това каза заместник-

министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на 

конференцията "Индустриализация и устойчиво развитие", 

организирана от Българския форум за бизнес лидери в Плов-

див.                                                                            Вижте повече 

Заседание на Националния съвет по равнопоставеност на 

жените и мъжете 

На 8 април в сградата на Министерство на труда и социалната 

политика се проведе редовно заседание на Националния съ-

вет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министер-

кия съвет. Срещата бе открита от заместник-министър Лазар 

Лазаров. В рамките на дневния ред представени и обсъдени: 

проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете 

в България за 2013 г.; проект на Постановление за изменение 

на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г.  

Вижте повече 

Министър Адемов представи в Русе Националния план за 

изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

На 11 април 2014г. в Русе министърът на труда и социалната 

политика Хасан Адемов представи Националния план за из-

пълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ). 

На информационната среща с участието на народни предста-

вители, областните управители на областите Русе и Силист-

ра, заместник-областните управители на Разград и Търгови-

ще, работодатели, социални партньори и кметове на общини 

от четирите области, присъстваха и заместник-министърът на 

труда и социалната политика Росица Янкова и изпълнителни-

ят директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов.  

Вижте повече 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 
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Приета е Картата на регионалните помощи за периода 

2014-2020 г. 

Правителството прие Карта на регионалните помощи на Ре-

публика България за периода 2014-2020 г. и упълномощи ми-

нистъра на финансите да подаде уведомление до Европейс-

ката комисия за нея. След получаване на одобрение от стра-

на на Комисията, Картата за регионална помощ ще се прила-

га от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 година. Новата карта 

определя таваните на интензитета на регионалната държавна 

помощ за България в размер на 25% за Югозападния район и 

на 50% за останалите пет района на планиране.  

Вижте повече 

2013: Предотвратено е изоставянето на над 3100 деца 

Отделите „Закрила на детето" през 2013 г. са работили по 

4554 нови случаи на превенция на изоставянето, сочат данни-

те от публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за соци-

ално подпомагане за 2013 година. Конкретната работа на 

социалните работници е довела до успешно приключване на 

3137 случая. Това е значително увеличение в сравнение с 

2012 г., когато случаите са 4332, а в 1932 от тях е предотвра-

тено изоставянето. През 2011 г. е работено по 5 005 случаи 

на превенция на изоставянето, от които 1 456 са успешно 

приключили. Значителният ръст на успешно приключилите 

случаи е в резултат на ефективната работа на социалните 

работници, свързана с оказването на съдействие и подкрепа 

на семейството и детето чрез предприемане на подходящи 

мерки за закрила в семейна среда.                       Вижте повече 

Ускорява се закриването на специализирани институции 

за деца през 2013 г. 

Според публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за 

социално подпомагане за 2013 годинапрез 2013 г. са закрити 

общо 16 специализирани институции за деца в това число 14 

дома за деца, лишени от родителска грижа, и 2 дома за меди-

ко-социални грижи за деца. Закритите институции през 2011 г. 

са само 2, през 2012 г. - 5. Така към края на 2013 г. на терито-

рията на страната функционират 106 специализирани инсти-

туции за деца. В края на 2013 г., спрямо края на 2011 г., капа-

цитетът на тези домове е намалял с 1147 места, а настанени-

те деца са с 959 по-малко.                                      Вижте повече 

33 нови социални услуги за деца са разкрити през минала-

та година 

През миналата година са открити 33 социални услуги за деца, 

с общ капацитет 640 места, сочат данните на Агенция за соци-

ално подпомагане. Към края на годината общият брой на де-

цата, които ползват такива услуги, достигна 9752, налице е 

увеличение с близо 12% в сравнение с края на 2012 г., когато 

техният брой е бил 8721, сочат данни от експертен анализ на 

АСП. Новоразкритите социални услуги, предоставяни в общ-

ността и от резидентен тип, са алтернатива на институционал-
ната грижа за деца. Те са резултат от изпълнението на облас-

тните стратегии за развитие на социалните услуги в съответ-

ните региони и подкрепят процеса на деинституционализация.  

Вижте повече 

Агенция по заетостта и частните трудови посредници с 

обща електронна платформа 

Да се създаде обща електронна платформа за бърз и лесен 

обмен на информация между Агенцията по заетостта (АЗ) и 

частните трудови посредници. Системата да разполага с акту-

ални данни за свободните места, както и с профили на търсе-

щите работа. Това е една от идеите, около която се обедини-

ха изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов и представи-

телите на фирмите със сходна на агенцията дейност. Срещи 

на АЗ с частните трудови посредници по региони се провеж-

дат от началото на тази година по лична инициатива на Асен 

Ангелов. До момента дискусии са проведени в Бургас, Плов-

див, Благоевград, Хасково, София, Ловеч и Варна.  

Вижте повече 

ДАЗД стартира информационна кампания за НТЛД в учи-

лищата 

Информационни срещи за представяне на Националната те-

лефонна линия за деца 116 111 и интернет сайта за сигнали 
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 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

за сексуална експлоатация www.stopech.sacp.government.bg 

организира Държавната агенция за закрила на детето в сто-

лични училища. Първата от тях бе с петокласниците от 96-то 

СОУ „Л. Н. Толстой”, с които експерти от агенцията разгова-

ряха за възможностите за споделяне на проблеми и за пода-

ване на сигнали за насилие. 104 535 обаждания са получени 

на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 

2013 г. , те са с 5 % /5 000 обаждания/ повече от предходна-

та 2012 г.                                                                Вижте повече 

Проведе се турнир за деца в риск 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

Ева Жечева и председателят на Българския олимпийски 

комитет Стефка Костадинова наградиха комплексните побе-
дители в XXI-ия национален турнир "Спортът - достъпен за 

всички деца". В надпреварата взеха участие над 500 моми-

чета и момчета от домовете за деца, лишени от родителска 

грижа и от SOS детски селища от цялата страна. Те се със-

тезаваха в спортовете футбол на малки врати, баскетбол, 

лека атлетика, тенис на маса, волейбол и бадминтон.  

Вижте повече 

Включени, не заключени 

57% от хората с интелектуални затруднения и 56% от хората 

с психично-здравни проблеми, които в момента живеят в инс-

титуции, не се нуждаят от интензивна 24-часова подкрепа. 

Причината да са там е липсата на адекватни алтернативи в 

общността като защитени и наблюдавани жилища. А после-

диците са, че хората губят уменията си за самостоятелност и 

състоянието им се влошава, а обществото плаща за ненужна 

и вредна грижа. Това е един от най-важните изводи от анали-

за "Проучване на ефекта и икономическите ползи от подкре-

пеното вземане на решения" на фондация "Де Пасарел Бъл-

гария" и Българския център за нестопанско право.  

Вижте повече 

Кризата е тласнала младите българи към дългосрочна 

миграция 

Към края на 2009 г. всеки пети българин до 35 години е бил 

склонен да емигрира в някоя от "старите" държави членки с по

-стабилна икономика. При това плановете на тези потенциал-

ни емигранти са били да се установят там за период от над 

пет години. И ако миграционните нагласи на българите в раз-

гара на кризата са били относително ниски на фона на средно-

то за новите държави членки, то плановете им за дългосрочна 

миграция са били много по-силни в сравнение с всички остана-

ли от тази група. Това показва анализ на института CELSI, 

който се занимава с проучвания на пазара на труда, базиран в 

Братислава, Словакия.                          Вижте повече 

Social Progress Index: България дава базови условия за 

живот, но не и избор как да живееш 

България заема 44-то място сред 132 държави по степен об-

ществено развитие в класация, подпомогната от известната 

компания "Делойт". Това е направено чрез Индекс за общест-

вен напредък (Social Progress Index), опитващ се да очертае 

рамка, в която да може да се измерва доколко всяка държава 

помага за благосъстоянието на населението си и кои са фак-

торите то да се подобри. Авторите са включили три подробни 

категории: "Основни човешки нужди", "основи за благосъстоя-

ние" и "възможности". За България те коментират, че тя има 

относително много добри показатели за водоснабдяване, хра-

нене и хигиена на жизнената среда или по достъпа до основно 

образование, но има какво да се желае за здравеопазване, 

благосъстояние, толерантност и включване на населението и 

различните в обществения живот.                          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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Проведе се обучение по проект „Keep me Safe” на Програ-

ма Daphne 

На 7 и 8 април 2014 г. в Казанлък бе проведено обучение на 

тема „Здравно образование, адекватни здравни послания и 

превенция на сексуални посегателства и насилие при младе-

жи със специални образователни потребности (СОП)”, по про-

ект „Keep me Safe” по Програма Daphne, с участието на спе-

циалисти от Стара Загора и Казанлък. KEEP ME SAFE е дву-

годишна (2013–2015) европейска инициатива, координирана 

от Международната федерация по семейно планиране 

(МФСП / IPPF) и съфинансирана от Европейската комисия 

(Генерална дирекция „Правосъдие” – Програма Daphne III). 

Проектът цели младите хора със специални образователни 
потребности (СОП) в цяла Европа да бъдат защитени от сек-

суални посегателства и насилие.                          Вижте повече 

Работна среща за образователно включване на деца със 

СОП 

На 10.04.2014г. Ресурсен център-Стара Загора бе домакин на 

работна среща – дискусия на тема „Визия за образователно 

включване на деца и ученици със специални образователни 

потребности”. В презентацията си д-р Калоян Дамянов, дирек-

тор на РЦПИОВДУСОП, представи основните проблеми при 

интегрираното образование и основни насоки за въвеждане 

на включващо образование. Той подчерта необходимостта от 

нова структура на класните стаи и организация на обучение, 

нови програми и повишаване квалификацията на учителите, 

както и потребността от по - активна роля на родителите.  

Вижте повече 

Варна губи 4 млн. лв. за социални жилища заради общес-

твен отпор 

Варна най-вероятно ще загуби парите по проекта за изграж-

дане на социални жилища, тъй като не може да бъде постиг-

нато съгласие с обществото за построяването им. Това опа-

сение изрази в предаването „Зала Пленарна” на Дарик Варна 

д-р Лидия Маринова, зам.-кмет по здравеопазване, образова-

ние и социални дейности. Общината планираше да построи 40 

социални жилища върху общински терен с европейски пари, 

като за строителството на блока Варна можеше да получи от 

Европа до 4 млн. лева. Жители на „Възраждане“ обаче започ-

наха протести срещу изграждането на социален блок в райо-

на. Недоволството им бе продиктувано от намерението на 

градската управа да построи сграда, в която да бъдат настане-

ни уязвими, малцинствени и социално слаби групи.  

Вижте повече 

Местят децата от социални домове в Габрово 

В Габрово е започнало настаняването на деца и младежи с 
умствени и физически увреждания от социални домове в стра-

ната в двата центъра от семеен тип, изградени в града, съоб-

щиха от Общинската администрация. Първите десет деца и 

младежи са на възраст между 13 и 27 години и идват от соци-

алните домове в селата Михалци, Горски Сеновец и Студен 

кладенец. До края на април в двата новоизградени центрове 

от семеен тип, които са в кварталите "Борово" и "Трендафил", 

ще бъдат настанени други седем лица от домове в страната. 

Децата и младежите са насочени за деинституционализиране 

от специалистите от дирекцията "Социално подпомагане" в 

Габрово.                                                                    Вижте повече 

Финансист оглави комплекс за социални грижи в Благоев-

град 

Милена Донева е ръководител на комплекса за социални гри-

жи за стари хора в Благоевград. Под нейно ръководство ще 

бъдат Домашен социален патронаж, Дневен център за стари 

хора, Обществена трапезария, Дом за стари хора и Център за 

временно настаняване.Тя е магистър по финанси. През 1987 

година завършва гимназия в Благоевград, а през 2000 година 

се дипломира в Стопански факултет на Югозападния универ-

ситет „Неофит Рилски". Има опит в банкирането и финансовия 

сектор, където е със стаж над 18 години.              Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
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Предстои приемане на Годишен план за развитие на соци-

алните услуги в Русе 

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за неговото прила-

гане, общинските съвети приемат стратегии и годишни плано-

ве за развитие на социалните услуги на общинско ниво. Го-

дишните планове за развитие на социалните услуги се прие-

мат след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане” и 

Обществения съвет по социално подпомагане ежегодно и съ-

държат дейностите за следващата календарна година. Об-

щинската стратегия за развитие на социалните услуги в Общи-

на Русе (2010-2015) е приета с Решение № 897, прието с Про-

токол № 44 от 20.05.2010 година, след обсъждане на заседа-
ние на Обществения съвет, проведено на 24.03.2010 г.  

Вижте повече 

Дискусионен форум в Кюстендил 

Зам.-кметът на Община Кюстендил Росица Плачкова откри 

организирания от Областен информационен център Кюстен-

дил дискусионен форум на тема: „Европейските фондове в 

Област Кюстендил – постигнати резултати и възможности за 

развитие”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. 

По време на събитието от страна на Кюстендилската община 

бяха представени двата проекта, касаещи изграждането на 

Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и 

предоставяне на социални услуги за самите потребители.  

Вижте повече 

Конференция “Област Монтана - активно действаща в 

процеса на деинституционализация” 

Монтана е много напред при деинституционализацията. Тук 

успехите са безспорни. Свършили сте много, това каза в не-

формален разговор заместник-социалният министър Лазар 

Лазаров на директора на Областната дирекция за социално 

подпомагане Стефка Александрова. Тук сътрудничеството 

между отделните институции е на добро равнище. Полагаме 

усилия, преговаряме, опитваме втори и трети път, когато не 

стане от първия, уточни Александрова. Лазар Лазаров участва 

в конференцията “Област Монтана - активно действаща в про-

цеса на деинституционализация”.                          Вижте повече 

Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зри-

телни увреждания работи вече в Сливен 

Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрител-

ни увреждания работи вече в Сливен. Целта на подобен цен-

тър е да се подпомогнат хората със затруднено зрение при 

избора на професия, успешното им кандидатстване във висши 

учебни заведения и последващата трудова реализация, съоб-

щи Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в 

България, предаде репортер на Радио „Фокус”-Сливен. В Сли-

вен центърът се намира в квартал „Република”, където е и 

местният офис на Съюза на слепите.                    Вижте повече 

Изследване на ползите от мобилните приложения за 

здравеопазването 

ЕС започва консултация за събиране на идеи за това как 

мобилните приложения могат да бъдат използвани за по-

добряване на здравните услуги в Европа, което може да 

доведе до икономии от 99 млрд. евро. Терминът „мобилно 

здравеопазване“ включва възможности за използване на 

приложения на смартфони и таблети, за да: се измерва 

кръвното налягане; се напомня на пациентите да си вземат 

лекарствата; се подава инсулин на диабетици чрез предава-

не на контролни сигнали към помпата. Според ЕС тези при-

ложения могат да доведат до икономии от 99 млрд. евро в 

Европа. Те ще допринесат за намаляване на разходите за 
здравеопазване.                                                   Вижте повече  

 ТЕХНОЛОГИИ 
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 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Ford Fiesta ще помага на децата в беда 

От 8 април 2014г. по улиците на София вече се движи 

„Автомобилът на надеждата”, който фондация „За нашите 

деца” получи като дарение от дългогодишния си партньор 

„Мото-Пфое”. Благодарение на този скъп жест на добро дело 

екипът на организацията ще може да достига по-бързо и лес-

но до най-уязвимите деца и семейства, за да им помага и да 

е до тях в трудните мигове на несигурност и притеснения. С 

голяма благодарност лидерът във фондацията Иванка Шала-

патова прие „Ключовете на надеждата” лично от Атанас Фур-

наджиев, управител на автомобилната компания.  

Вижте повече 

СУ и Samsung изграждат Център за технологии и инова-
ции 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Samsung 

България подписаха съвместно споразумение за партньорст-

во и стартиране на проект „Център за технологии и инова-

ции”, чиято основна цел е да подобрява дигиталните умения 

на младежите като още едно допълнително предимство за 

тяхната професионална реализация. Двете страни обединя-

ват усилия в общата си цел – да подпомогнат обществото в 

справянето с проблема с младежката безработица.Целите на 

сътрудничеството между Софийския университет и Samsung 

са насочени към откриване на нови курсове, въвеждане на 

семинари и други образователни инициативи.    Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Първата република – благотворителна фотоизложба в 

подкрепа на SOS Детски селища България 

На 2 април (сряда) в Чешкия център в София беше открита 

благотворителната фотоизложба „Първата република“ на 

чешкия фотограф Анджело Пургерт. Част от средствата съб-

рани от продажбата на фотографии, албуми, книгоразделите-

ли и картички ще се използва за нуждите на "SOS Детски 

селища България". Модератор на събитието ще бъде българ-

ската актриса и посланик на добра воля на "SOS Детски се-

лища България" Силвия Лулчева. Със специалното участие 

на общност за суинг танци "Lindy Hop Bulgaria". Изложбата 

ще продължи до 15 юни 2014 година.                  Вижте повече 

 

Премиера на "Забавно като патерица" 

През 2010 г. Университетски театър НБУ стартира кампания 

„Открий театъра – Вход достъпен за хора с различни възмож-

ности". Една от целите на кампанията е развиване на иници-
ативи и разработване на артистични проекти за работа с хо-

ра в неравностойно положение. В първи етап Лице на кампа-

нията беше голямата актриса и почетен професор на НБУ 

Цветана Манева, която е и един от инициаторите на проекта 

съвместно с доц. Възкресия Вихърова и гл. ас. д-р Ася Ива-

нова. Основни партньори в тази инициатива бяха: Агенция за 

хората с увреждания към Министерство на труда и социални-

те грижи, Съюз на артистите в България и Столична община.  

Вижте повече 

 

Предстои третото издание на фестивал "Созополис" 

От 29 май до 02 юни 2014 г. в община Созопол ще се прове-

де третото издание на фестивал „Созополис”. Събитието, 

чието начало стартира с финансовата подкрепа на Оператив-

на програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., по проект 

„Изминати/бъдещи пътища”, дог. №BG161PO001/1.1-10-

2010/027 е изцяло иновативно за Общината. Община Созо-

пол продължава да надгражда постигнатото и с партньорст-

вото на Сдружение „Музите“ има удоволствието да Ви покани 

на фестивал „Созополис“ 2014.                            Вижте повече  
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 ИНТЕРВЮ 

Силви Вартан: Сърцето ми е българско 

Световноизвестната певица Силви Вартан ще представи 

в България най-новия си албум "Силви в Нашвил". Най-

популярната в света изпълнителка от български произход 

се завръща отново в родината си на 24 април. От първия й 

концерт в България през 1990 г. са изминали почти 25 г., но 

публиката все още помни емоцията на този концерт - про-

сълзената Силви и песента "Я, кажи ми, облаче ле бяло", 
която изправя всички на крака. Певицата избира да изпълни 

тази българска песен на първия си концерт у нас, защото 

тя е любима на нейния баща и емигрантското им семейст-

во. В деня преди концерта си Вартан ще представи на бъл-

гарската публика и втората си вече издадена в България 

книга "Дума по дума". 

Добромир Драев: Учим младите да оцеляват 

Добромир Драев е президент на Организацията на българ-

ските скаути (ОБС). Живее в Шумен, роден е през 1971 г., 

завършил е спортния колеж към НСА с профил карате. От 

8 години е скаут. Захванал се с това, за да „отлепи“ сина си 

от компютъра. Допреди няколко месеца се грижеше само 

за шуменския скаутски клуб, сега за 22 в страната с 5000 

членове. Работи, за да станат няколко пъти повече и поне 

във всеки областен град да има клуб. През 2011 г. МО пода-

ри на скаутите бившия военен лагер „Ивански“ край Шумен, 

който в момента се превръща в най-големия скаутски цен-

тър в Европа. Това лято там ще лагеруват 600 деца от 

цял свят. 

Без църква няма православие, а без него няма и 
България 

Цариградският българин Иван Петков e ръкоположен в дя-

конски чин от покойния вече Доростолски митрополит 

Иларион в старинния столичен храм „Св. София“ на 20 май 

2007 г. Духовникът е роден край Босфора в българско се-

мейство. Изпратен е да учи за свещеник у нас от цялата 

българска цариградска общност в началото на 70-те годи-

ни. Завършва Софийската духовна семинария „Св. Иван Рил-

ски“ в Черепиш, после и Духовната академия „Св. Климент 

Охридски“ (1980). Решава да остане в България. Днес той е 

единственият митрополитски дякон на патриарх Неофит и 

служи с него. 

Проф. Герчо Начев: Парите за здраве трябва да се увели-

чат двойно 

Проф. Генчо Начев е роден на 9.11.1951 г. в Казанлък. През 

1975 г. завършва Медицинския университет в София с отли-

чие. Притежава специалности по обща хирургия и кардиохи-

рургия. Специализирал е в Кралския колеж по хирургия - Лон-
дон, Англия, Немския сърдечен център (DHZ) - Берлин, Гер-

мания, Медицинския колеж Baylor - Хюстън, САЩ, Сърдечния 

институт - Минеаполис, САЩ. През март 2006 г. става из-

пълнителен директор на Университетската болница 

„Света Екатерина“ в София. Проф. Начев е национален кон-

султант по кардиохирургия, ръководител Катедрата по 

сърдечносъдова хирургия към Медицинския университет в 

София, председател на общото събрание на Медицинския 

университет в София, председател на Българското дружес-

тво по кардиохирургия. 

 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 прило-
жите директно в своята работа. За това ще се пог-
рижи екип от български и чуждестранни лектори и 
гост лектори. 

Краен срок за записване: 30 април 2014г. 
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14 април – Ловеч, Представяне на инициативата „Конкурс за 

младежки проект“ 

Лом, Национален младежки конкурс за разработване 

на проект 

Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-

ти!“ 

Габрово, Представяне на национална младежка ини-

циатива 

15 април – Монтана, Среща с безработни младежи 

Велико Търново, Информационна среща с медии 

Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-

ти!“ 

Ловеч, Представяне на инициативата „Конкурс за мла-
дежки проект“ 

Шумен, Специализирана трудова борса за хора в не-

равностойно положение 

Сливен, Специализирана трудова борса за младежи 

16 април – Панагюрище, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски 

проекти“ 

Исперих, Информационна среща с гимназисти и пре-

подаватели 

 ПРЕДСТОЯЩО 

 СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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.  

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

Водещ на семинара ще бъде Люк Зелдерло, генерален секре-
тар на EASPD. Актуални акценти, добри практики, пробле-
ми и перспективи за развитие на социалните услуги в Сто-
лична община ще представи г-жа Албена Атанасова, замес-
тник кмет на София. Г-н Георги Георгиев, председател на 
НАСО, ще представи възможностите за национално и меж-
дународно партньорство за развитие капацитета на дос-
тавчиците на услуги и качеството на социалните услуги. 

 

25 април - Пловдив, Семинар „Европа 2020 – Интелиген-
тен, устойчив и включващ растеж“ 

Водещ на семинара ще бъде Люк Зелдерло, генерален секре-
тар на EASPD. Ще бъде представена също актуалната си-
туация в социалния сектор в Пловдив. Ще бъдат дадени 
примери за добри практики от Европа и у нас. Г-н Георги 
Георгиев, председател на НАСО, ще представи възможнос-
тите за национално и международно партньорство за раз-
витие капацитета на доставчиците на услуги и качество-
то на социалните услуги. 
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Шумен, Представяне на инициативата „Конкурс за мла-

дежки проект“, 

Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-

ти!“ 

Ловеч, „Конкурс за младежки проект“ 

Плевен, “Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ 

17 април – София, Премиера: „Забавно като патерица“ 

Велинград, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-

ти“ 

Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проек-

ти“ 

24 април – София, Дискусионен форум „Отговорности и за-

дължения на общинската администрация по произвеждане на 
избори за членове на Европейския парламент от Република 

България“ 

25 април – София, Постановка „Забавно като патерица“ 

17-18 май – Пирдоп/Златица, Дни на отворени врати в Ауру-

бис България 

29 май – 2 юни – Созопол, Фестивал „Созополис“ 

30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конферен-

ция по аутизъм, Фондация „Карин дом“ 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

Малка грантова схема на ЕИП за културни проекти (17 април) 

Програма Европа 2014 на Столична община (17 април) 

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

па за обучение (23 май) 

Културно наследство и съвременни изкуства, "Документиране 

на културната история" (19 май)  "Достъпност на културното 

наследство за обществеността" (19 май) "Реставриране, об-
новяване и опазване на културното наследство" (19 май) 

Покана за кандидатстване по програма Еразъм+ 2014-2020 

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

Повече информация: ТУК. 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Отчет за дейността на Агенция за социално подпомагане през 

2013 г. 

Споразумение за партньорство на Република България, очер-

таващо помощта от Европейските структурни и инвестицион-

ни фондове за периода 2014-2020 г. (вариант, изпратен на ЕК) 

Задълженията на ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпира-

нето на пари. Въпроси и отговори (2014) (БЦНП) 

Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското 

право и сродните му права  

Проект на актуализирана Национална програма по безопас-

ност и здраве при работа 2013 - 2014 година 

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 

186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на це-

лодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV 

клас в държавните и общинските училища 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

гражданската регистрация 

Проект на Национален социален доклад на Република Бълга-

рия за 2013-2014 година 
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14 април – Ловеч, Представяне на инициативата „Конкурс за младежки проект“
Лом, Национален младежки конкурс за разработване на проект
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Габрово, Представяне на национална младежка инициатива
15 април – Монтана, Среща с безработни младежи
Велико Търново, Информационна среща с медии
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Ловеч, Представяне на инициативата „Конкурс за младежки проект“
Шумен, Специализирана трудова борса за хора в неравностойно положение
Сливен, Специализирана трудова борса за младежи
16 април – Панагюрище, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Исперих, Информационна среща с гимназисти и преподаватели
Шумен, Представяне на инициативата „Конкурс за младежки проект“,
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“
Ловеч, „Конкурс за младежки проект“
Плевен, “Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
17 април – София, Премиера: „Забавно като патерица“
Велинград, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Силистра, „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
24 април – София, Дискусионен форум „Отговорности и задължения на общинската администрация по произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България“
25 април – София, Постановка „Забавно като патерица“
17-18 май – Пирдоп/Златица, Дни на отворени врати в Аурубис България
29 май – 2 юни – Созопол, Фестивал „Созополис“
30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конференция по аутизъм, Фондация „Карин дом“
КАЛЕНДАР
14 април - Патронен празник на ВА “Г.С.Раковски”
Именници: Марти, Мартин
16 април - Ден на българската конституция и на юриста
17 април - Международен ден на болните от хемофилия
Празник на дипломираните експерт-счетоводители
18 април - Международен ден за опазване на паметниците на културата
Световен ден на радиолюбителите
Европейски ден за правата на пациентите
Именници: Виктор, Виктория
20 април - Възкресение Христово, Великден
Именници: Велик, Велика, Велико, Велин, Велислав, Величка, Величко, Велка, Велко, Вельо, Вили, Витан
Международен ден на свободния печат
21 април - Празник на военното контраразузнаване

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО 	2
Национални политики 	3 
Коментари и анализи 	5
Социални услуги 	6
Технологии 	7
Корпоративна отговорност	8
Култура и изкуство	8
Интервю 	9
Предстоящо 	10
Възможности за финансиране 	11
Нормативни документи и промени 	11
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
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. 
24 април - София,  Семинар „Европа 2020 – Интелигентен, устойчив и включващ растеж“
Водещ на семинара ще бъде Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. Актуални акценти, добри практики, проблеми и перспективи за развитие на социалните услуги в Столична община ще представи г-жа Албена Атанасова, заместник кмет на София. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, ще представи възможностите за национално и международно партньорство за развитие капацитета на доставчиците на услуги и качеството на социалните услуги.

25 април - Пловдив, Семинар „Европа 2020 – Интелигентен, устойчив и включващ растеж“
Водещ на семинара ще бъде Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. Ще бъде представена също актуалната ситуация в социалния сектор в Пловдив. Ще бъдат дадени примери за добри практики от Европа и у нас. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, ще представи възможностите за национално и международно партньорство за развитие капацитета на доставчиците на услуги и качеството на социалните услуги.
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НАСО   
Nasoki.bg
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен)
Фонд „Социална закрила”  (безсрочен)
Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен)
Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен)
Европейски фонд за демокрация (безсрочен)
Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.)
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 ключова дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г.  Повече информация: ТУК.
Регионален форум на доставчиците на социални услуги в Разград
На 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален алианс за социална отговорност с подкрепата и в партньорство с Община Разград. Г-н Хасан Хасанов, заместник-кмет на Разград и г-жа Нели Софрониева, директор на дирекция „Социални дейности“ към Община Разград, приветстваха участниците и подчертаха значимостта на събитието и възможността за среща и обмен на опит и информация с НАСО. Сред участниците бяха г-жа Росица Бончева, директор на РДСП-Разград, представители на Общините Самуил, Исперих и Кубрат.                  Вижте повече

Работна група по общи стандарти за качество на социалните услуги
На 09.04.2014 г. в София се проведе втората среща на работна група за разработване на общи стандарти за качество на социалните услуги в България, организирана от Национален алианс за социална отговорност проведе. В Работната група участват водещи неправителствени организации, предоставящи социални услуги за деца и възрастни, членове на НАСО, представители на общините, както и управители на социални услуги. Целта на групата е разработване на общи стандарти за качество на социалните услуги в България, които да подкрепят общите принципи за качество на услугите. Тези стандарти, които работната група предстои да изготви, ще бъдат широко дискутирани и предложени за приемане от отговорните институции.                                                         Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Бр. 15(3)/14.04.2014 г.
Споразумението за партньорство бе изпратено на ЕК
Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. беше изпратено по официален път на Европейската комисия. По този начин се поставя началото на официалните преговори за одобрението на документа от страна на ЕК. До три месеца от изпращането му ще бъдат представени по официален път и окончателните варианти на оперативните програми. Споразумението определя приоритетите, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС както и организацията за ефективното и ефикасно използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г.                                                                         Вижте повече
Приет е тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”
Правителството прие Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”. Той обхваща периода 2014-2016 г. и основната му цел е да допринесе за постигането на трите стратегически цели на НПР „България 2020” – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. 
Вижте повече
МИЕ подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г."
Кризата създаде предпоставки за преосмисляне ролята на индустрията и нейното значение за растежа на икономиката, инвестициите, износа, заетостта и благосъстоянието на населението. Затова Европа все по-ясно определя насоките за развитие на европейската индустрия, свързани с укрепване на условията за устойчив пост-кризисен икономически растеж чрез реиндустриализация и модернизация на индустриалната база. В тази връзка българското правителство в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) подготви проект на "План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.". Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Анна Янева на конференцията "Индустриализация и устойчиво развитие", организирана от Българския форум за бизнес лидери в Пловдив.                                                                            Вижте повече
Заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете
На 8 април в сградата на Министерство на труда и социалната политика се проведе редовно заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министеркия съвет. Срещата бе открита от заместник-министър Лазар Лазаров. В рамките на дневния ред представени и обсъдени: проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2013 г.; проект на Постановление за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. 
Вижте повече
Министър Адемов представи в Русе Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
На 11 април 2014г. в Русе министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ). На информационната среща с участието на народни представители, областните управители на областите Русе и Силистра, заместник-областните управители на Разград и Търговище, работодатели, социални партньори и кметове на общини от четирите области, присъстваха и заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов. 
Вижте повече
Приета е Картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
Правителството прие Карта на регионалните помощи на Република България за периода 2014-2020 г. и упълномощи министъра на финансите да подаде уведомление до Европейската комисия за нея. След получаване на одобрение от страна на Комисията, Картата за регионална помощ ще се прилага от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 година. Новата карта определя таваните на интензитета на регионалната държавна помощ за България в размер на 25% за Югозападния район и на 50% за останалите пет района на планиране. 
Вижте повече
2013: Предотвратено е изоставянето на над 3100 деца
Отделите „Закрила на детето" през 2013 г. са работили по 4554 нови случаи на превенция на изоставянето, сочат данните от публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 година. Конкретната работа на социалните работници е довела до успешно приключване на 3137 случая. Това е значително увеличение в сравнение с 2012 г., когато случаите са 4332, а в 1932 от тях е предотвратено изоставянето. През 2011 г. е работено по 5 005 случаи на превенция на изоставянето, от които 1 456 са успешно приключили. Значителният ръст на успешно приключилите случаи е в резултат на ефективната работа на социалните работници, свързана с оказването на съдействие и подкрепа на семейството и детето чрез предприемане на подходящи мерки за закрила в семейна среда.                       Вижте повече
Ускорява се закриването на специализирани институции за деца през 2013 г.
Според публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2013 годинапрез 2013 г. са закрити общо 16 специализирани институции за деца в това число 14 дома за деца, лишени от родителска грижа, и 2 дома за медико-социални грижи за деца. Закритите институции през 2011 г. са само 2, през 2012 г. - 5. Така към края на 2013 г. на територията на страната функционират 106 специализирани институции за деца. В края на 2013 г., спрямо края на 2011 г., капацитетът на тези домове е намалял с 1147 места, а настанените деца са с 959 по-малко.                                      Вижте повече
33 нови социални услуги за деца са разкрити през миналата година
През миналата година са открити 33 социални услуги за деца, с общ капацитет 640 места, сочат данните на Агенция за социално подпомагане. Към края на годината общият брой на децата, които ползват такива услуги, достигна 9752, налице е увеличение с близо 12% в сравнение с края на 2012 г., когато техният брой е бил 8721, сочат данни от експертен анализ на АСП. Новоразкритите социални услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип, са алтернатива на институционалната грижа за деца. Те са резултат от изпълнението на областните стратегии за развитие на социалните услуги в съответните региони и подкрепят процеса на деинституционализация. 
Вижте повече
Агенция по заетостта и частните трудови посредници с обща електронна платформа
Да се създаде обща електронна платформа за бърз и лесен обмен на информация между Агенцията по заетостта (АЗ) и частните трудови посредници. Системата да разполага с актуални данни за свободните места, както и с профили на търсещите работа. Това е една от идеите, около която се обединиха изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов и представителите на фирмите със сходна на агенцията дейност. Срещи на АЗ с частните трудови посредници по региони се провеждат от началото на тази година по лична инициатива на Асен Ангелов. До момента дискусии са проведени в Бургас, Пловдив, Благоевград, Хасково, София, Ловеч и Варна. 
Вижте повече
ДАЗД стартира информационна кампания за НТЛД в училищата
Информационни срещи за представяне на Националната телефонна линия за деца 116 111 и интернет сайта за сигнали за сексуална експлоатация www.stopech.sacp.government.bg организира Държавната агенция за закрила на детето в столични училища. Първата от тях бе с петокласниците от 96-то СОУ „Л. Н. Толстой”, с които експерти от агенцията разговаряха за възможностите за споделяне на проблеми и за подаване на сигнали за насилие. 104 535 обаждания са получени на Националната телефонна линия за деца 116 111 през 2013 г. , те са с 5 % /5 000 обаждания/ повече от предходната 2012 г.                                                                Вижте повече
Проведе се турнир за деца в риск
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева и председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова наградиха комплексните победители в XXI-ия национален турнир "Спортът - достъпен за всички деца". В надпреварата взеха участие над 500 момичета и момчета от домовете за деца, лишени от родителска грижа и от SOS детски селища от цялата страна. Те се състезаваха в спортовете футбол на малки врати, баскетбол, лека атлетика, тенис на маса, волейбол и бадминтон. 
Вижте повече
Проведе се обучение по проект „Keep me Safe” на Програма Daphne
На 7 и 8 април 2014 г. в Казанлък бе проведено обучение на тема „Здравно образование, адекватни здравни послания и превенция на сексуални посегателства и насилие при младежи със специални образователни потребности (СОП)”, по проект „Keep me Safe” по Програма Daphne, с участието на специалисти от Стара Загора и Казанлък. KEEP ME SAFE е двугодишна (2013–2015) европейска инициатива, координирана от Международната федерация по семейно планиране (МФСП / IPPF) и съфинансирана от Европейската комисия (Генерална дирекция „Правосъдие” – Програма Daphne III). Проектът цели младите хора със специални образователни потребности (СОП) в цяла Европа да бъдат защитени от сексуални посегателства и насилие.                          Вижте повече
Работна среща за образователно включване на деца със СОП
На 10.04.2014г. Ресурсен център-Стара Загора бе домакин на работна среща – дискусия на тема „Визия за образователно включване на деца и ученици със специални образователни потребности”. В презентацията си д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПИОВДУСОП, представи основните проблеми при интегрираното образование и основни насоки за въвеждане на включващо образование. Той подчерта необходимостта от нова структура на класните стаи и организация на обучение, нови програми и повишаване квалификацията на учителите, както и потребността от по - активна роля на родителите. 
Вижте повече
Варна губи 4 млн. лв. за социални жилища заради обществен отпор
Варна най-вероятно ще загуби парите по проекта за изграждане на социални жилища, тъй като не може да бъде постигнато съгласие с обществото за построяването им. Това опасение изрази в предаването „Зала Пленарна” на Дарик Варна д-р Лидия Маринова, зам.-кмет по здравеопазване, образование и социални дейности. Общината планираше да построи 40 социални жилища върху общински терен с европейски пари, като за строителството на блока Варна можеше да получи от Европа до 4 млн. лева. Жители на „Възраждане“ обаче започнаха протести срещу изграждането на социален блок в района. Недоволството им бе продиктувано от намерението на градската управа да построи сграда, в която да бъдат настанени уязвими, малцинствени и социално слаби групи. 
Вижте повече
Местят децата от социални домове в Габрово
В Габрово е започнало настаняването на деца и младежи с умствени и физически увреждания от социални домове в страната в двата центъра от семеен тип, изградени в града, съобщиха от Общинската администрация. Първите десет деца и младежи са на възраст между 13 и 27 години и идват от социалните домове в селата Михалци, Горски Сеновец и Студен кладенец. До края на април в двата новоизградени центрове от семеен тип, които са в кварталите "Борово" и "Трендафил", ще бъдат настанени други седем лица от домове в страната. Децата и младежите са насочени за деинституционализиране от специалистите от дирекцията "Социално подпомагане" в Габрово.                                                                    Вижте повече
Финансист оглави комплекс за социални грижи в Благоевград
Милена Донева е ръководител на комплекса за социални грижи за стари хора в Благоевград. Под нейно ръководство ще бъдат Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, Обществена трапезария, Дом за стари хора и Център за временно настаняване.Тя е магистър по финанси. През 1987 година завършва гимназия в Благоевград, а през 2000 година се дипломира в Стопански факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски". Има опит в банкирането и финансовия сектор, където е със стаж над 18 години.              Вижте повече
Предстои приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Русе
Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за неговото прилагане, общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво. Годишните планове за развитие на социалните услуги се приемат след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане” и Обществения съвет по социално подпомагане ежегодно и съдържат дейностите за следващата календарна година. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2010-2015) е приета с Решение № 897, прието с Протокол № 44 от 20.05.2010 година, след обсъждане на заседание на Обществения съвет, проведено на 24.03.2010 г. 
Вижте повече
Дискусионен форум в Кюстендил
Зам.-кметът на Община Кюстендил Росица Плачкова откри организирания от Областен информационен център Кюстендил дискусионен форум на тема: „Европейските фондове в Област Кюстендил – постигнати резултати и възможности за развитие”, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. По време на събитието от страна на Кюстендилската община бяха представени двата проекта, касаещи изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и предоставяне на социални услуги за самите потребители. 
Вижте повече
Конференция “Област Монтана - активно действаща в процеса на деинституционализация”
Монтана е много напред при деинституционализацията. Тук успехите са безспорни. Свършили сте много, това каза в неформален разговор заместник-социалният министър Лазар Лазаров на директора на Областната дирекция за социално подпомагане Стефка Александрова. Тук сътрудничеството между отделните институции е на добро равнище. Полагаме усилия, преговаряме, опитваме втори и трети път, когато не стане от първия, уточни Александрова. Лазар Лазаров участва в конференцията “Област Монтана - активно действаща в процеса на деинституционализация”.                          Вижте повече
Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания работи вече в Сливен
Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания работи вече в Сливен. Целта на подобен център е да се подпомогнат хората със затруднено зрение при избора на професия, успешното им кандидатстване във висши учебни заведения и последващата трудова реализация, съобщи Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, предаде репортер на Радио „Фокус”-Сливен. В Сливен центърът се намира в квартал „Република”, където е и местният офис на Съюза на слепите.                    Вижте повече
Бр. 15(3)/14.04.2014 г.
Бр. 15(3)/14.04.2014 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Отчет за дейността на Агенция за социално подпомагане през 2013 г.
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (вариант, изпратен на ЕК)
Задълженията на ЮЛНЦ по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Въпроси и отговори (2014) (БЦНП)
Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 
Проект на актуализирана Национална програма по безопасност и здраве при работа 2013 - 2014 година
Проект на Постановление за изменение на Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас в държавните и общинските училища
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация
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
СЕМИНАР
Социални услуги за трудова заетост 
на хората с увреждания

16 април 2014г.  - София, Обучителен център



Регистрация
Семинар за по-добро административно обслужване на хората с увреждания в Силистра
На 10 и 11 април 2014г. в хотел „Виена“ – гр. Силистра, се проведе семинар за представители на общинската и държавна администрация с цел подобряване на комуникацията между административните служители и хора със сензорни увреждания. Семинарът се организира от Фондация "Съпричастие-Силистра" съвместно с Национален алианс за социална отговорност. Целта на семинара бе 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. Сред участниците имаше представители на Регионална дирекция по социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“, НАП, НОИ, Регионална инспекция „Здравеопазване“, Бюро по труда, общинска и областна администрация – Силистра, както и представители на общинските администрации от Тутракан, Ситово, Кайнарджа, Дулово, Добротика.
Вижте повече
Включени, не заключени
57% от хората с интелектуални затруднения и 56% от хората с психично-здравни проблеми, които в момента живеят в институции, не се нуждаят от интензивна 24-часова подкрепа. Причината да са там е липсата на адекватни алтернативи в общността като защитени и наблюдавани жилища. А последиците са, че хората губят уменията си за самостоятелност и състоянието им се влошава, а обществото плаща за ненужна и вредна грижа. Това е един от най-важните изводи от анализа "Проучване на ефекта и икономическите ползи от подкрепеното вземане на решения" на фондация "Де Пасарел България" и Българския център за нестопанско право. 
Вижте повече
Кризата е тласнала младите българи към дългосрочна миграция
Към края на 2009 г. всеки пети българин до 35 години е бил склонен да емигрира в някоя от "старите" държави членки с по-стабилна икономика. При това плановете на тези потенциални емигранти са били да се установят там за период от над пет години. И ако миграционните нагласи на българите в разгара на кризата са били относително ниски на фона на средното за новите държави членки, то плановете им за дългосрочна миграция са били много по-силни в сравнение с всички останали от тази група. Това показва анализ на института CELSI, който се занимава с проучвания на пазара на труда, базиран в Братислава, Словакия.                          Вижте повече
Social Progress Index: България дава базови условия за живот, но не и избор как да живееш
България заема 44-то място сред 132 държави по степен обществено развитие в класация, подпомогната от известната компания "Делойт". Това е направено чрез Индекс за обществен напредък (Social Progress Index), опитващ се да очертае рамка, в която да може да се измерва доколко всяка държава помага за благосъстоянието на населението си и кои са факторите то да се подобри. Авторите са включили три подробни категории: "Основни човешки нужди", "основи за благосъстояние" и "възможности". За България те коментират, че тя има относително много добри показатели за водоснабдяване, хранене и хигиена на жизнената среда или по достъпа до основно образование, но има какво да се желае за здравеопазване, благосъстояние, толерантност и включване на населението и различните в обществения живот.                          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
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Изследване на ползите от мобилните приложения за здравеопазването
ЕС започва консултация за събиране на идеи за това как мобилните приложения могат да бъдат използвани за подобряване на здравните услуги в Европа, което може да доведе до икономии от 99 млрд. евро. Терминът „мобилно здравеопазване“ включва възможности за използване на приложения на смартфони и таблети, за да: се измерва кръвното налягане; се напомня на пациентите да си вземат лекарствата; се подава инсулин на диабетици чрез предаване на контролни сигнали към помпата. Според ЕС тези приложения могат да доведат до икономии от 99 млрд. евро в Европа. Те ще допринесат за намаляване на разходите за здравеопазване.                                                   Вижте повече 
ТЕХНОЛОГИИ
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.
Силви Вартан: Сърцето ми е българско
Световноизвестната певица Силви Вартан ще представи в България най-новия си албум "Силви в Нашвил". Най-популярната в света изпълнителка от български произход се завръща отново в родината си на 24 април. От първия й концерт в България през 1990 г. са изминали почти 25 г., но публиката все още помни емоцията на този концерт - просълзената Силви и песента "Я, кажи ми, облаче ле бяло", която изправя всички на крака. Певицата избира да изпълни тази българска песен на първия си концерт у нас, защото тя е любима на нейния баща и емигрантското им семейство. В деня преди концерта си Вартан ще представи на българската публика и втората си вече издадена в България книга "Дума по дума".
Добромир Драев: Учим младите да оцеляват
Добромир Драев е президент на Организацията на българските скаути (ОБС). Живее в Шумен, роден е през 1971 г., завършил е спортния колеж към НСА с профил карате. От 8 години е скаут. Захванал се с това, за да „отлепи“ сина си от компютъра. Допреди няколко месеца се грижеше само за шуменския скаутски клуб, сега за 22 в страната с 5000 членове. Работи, за да станат няколко пъти повече и поне във всеки областен град да има клуб. През 2011 г. МО подари на скаутите бившия военен лагер „Ивански“ край Шумен, който в момента се превръща в най-големия скаутски център в Европа. Това лято там ще лагеруват 600 деца от цял свят.
Без църква няма православие, а без него няма и България
Цариградският българин Иван Петков e ръкоположен в дяконски чин от покойния вече Доростолски митрополит Иларион в старинния столичен храм „Св. София“ на 20 май 2007 г. Духовникът е роден край Босфора в българско семейство. Изпратен е да учи за свещеник у нас от цялата българска цариградска общност в началото на 70-те години. Завършва Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ в Черепиш, после и Духовната академия „Св. Климент Охридски“ (1980). Решава да остане в България. Днес той е единственият митрополитски дякон на патриарх Неофит и служи с него.
Проф. Герчо Начев: Парите за здраве трябва да се увеличат двойно
Проф. Генчо Начев е роден на 9.11.1951 г. в Казанлък. През 1975 г. завършва Медицинския университет в София с отличие. Притежава специалности по обща хирургия и кардиохирургия. Специализирал е в Кралския колеж по хирургия - Лондон, Англия, Немския сърдечен център (DHZ) - Берлин, Германия, Медицинския колеж Baylor - Хюстън, САЩ, Сърдечния институт - Минеаполис, САЩ. През март 2006 г. става изпълнителен директор на Университетската болница „Света Екатерина“ в София. Проф. Начев е национален консултант по кардиохирургия, ръководител Катедрата по сърдечносъдова хирургия към Медицинския университет в София, председател на общото събрание на Медицинския университет в София, председател на Българското дружество по кардиохирургия.
ИНТЕРВЮ
Бр. 15(3)/14.04.2014 г.
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Ford Fiesta ще помага на децата в беда
От 8 април 2014г. по улиците на София вече се движи „Автомобилът на надеждата”, който фондация „За нашите деца” получи като дарение от дългогодишния си партньор „Мото-Пфое”. Благодарение на този скъп жест на добро дело екипът на организацията ще може да достига по-бързо и лесно до най-уязвимите деца и семейства, за да им помага и да е до тях в трудните мигове на несигурност и притеснения. С голяма благодарност лидерът във фондацията Иванка Шалапатова прие „Ключовете на надеждата” лично от Атанас Фурнаджиев, управител на автомобилната компания. 
Вижте повече
СУ и Samsung изграждат Център за технологии и иновации
Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Samsung България подписаха съвместно споразумение за партньорство и стартиране на проект „Център за технологии и иновации”, чиято основна цел е да подобрява дигиталните умения на младежите като още едно допълнително предимство за тяхната професионална реализация. Двете страни обединяват усилия в общата си цел – да подпомогнат обществото в справянето с проблема с младежката безработица.Целите на сътрудничеството между Софийския университет и Samsung са насочени към откриване на нови курсове, въвеждане на семинари и други образователни инициативи.    Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Първата република – благотворителна фотоизложба в подкрепа на SOS Детски селища България
На 2 април (сряда) в Чешкия център в София беше открита благотворителната фотоизложба „Първата република“ на чешкия фотограф Анджело Пургерт. Част от средствата събрани от продажбата на фотографии, албуми, книгоразделители и картички ще се използва за нуждите на "SOS Детски селища България". Модератор на събитието ще бъде българската актриса и посланик на добра воля на "SOS Детски селища България" Силвия Лулчева. Със специалното участие на общност за суинг танци "Lindy Hop Bulgaria". Изложбата ще продължи до 15 юни 2014 година.                  Вижте повече

Премиера на "Забавно като патерица"
През 2010 г. Университетски театър НБУ стартира кампания „Открий театъра – Вход достъпен за хора с различни възможности". Една от целите на кампанията е развиване на инициативи и разработване на артистични проекти за работа с хора в неравностойно положение. В първи етап Лице на кампанията беше голямата актриса и почетен професор на НБУ Цветана Манева, която е и един от инициаторите на проекта съвместно с доц. Възкресия Вихърова и гл. ас. д-р Ася Иванова. Основни партньори в тази инициатива бяха: Агенция за хората с увреждания към Министерство на труда и социалните грижи, Съюз на артистите в България и Столична община. 
Вижте повече

Предстои третото издание на фестивал "Созополис"
От 29 май до 02 юни 2014 г. в община Созопол ще се проведе третото издание на фестивал „Созополис”. Събитието, чието начало стартира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., по проект „Изминати/бъдещи пътища”, дог. №BG161PO001/1.1-10-2010/027 е изцяло иновативно за Общината. Община Созопол продължава да надгражда постигнатото и с партньорството на Сдружение „Музите“ има удоволствието да Ви покани на фестивал „Созополис“ 2014.                            Вижте повече 
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