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 КАЛЕНДАР 

22 април - Празник на община Тунджа 

Международен ден на Земята 

23 април - Световен ден на книгата и авторското 

право 

24 април - Световен ден на побратимените градове 

Световен ден за защита на лабораторните животни 

Международен ден на младежката солидарност 

Международен ден в памет на жертвите на Арменс-

кия геноцид 

25 април - Живоприемни източник – Светли петък 

след Великден, именници: Жива, Живка, Живко, Жишо, 

Зоя 

26 април - Световен ден на авторското право 

27 април - Световен ден на дизайна 

Томина неделя, именници: Тома, Томислав, Томислава 
 

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, “Партньорство за по-добър 
живот” 

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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Обучение за работодатели „Ключови фактори за успех и 

възможности за подкрепа“ 

На 15 април 2014 г. в Арт Клуб Vision Hall, гр. Варна се прове-

де обучение за работодатели на тема „Ключови фактори за 

успех и възможности за подкрепа“. Участие взеха представи-

тели на различни фирми и организации – работодатели на 

свободния пазар на труда. Г-н Божидар Михайлов, директор 

на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Варна, представи на участ-

ниците програмите на Бюрото по труда, облекченията, които 

работодателите получават, когато наемат на работа хора с 

увреждания, различните начини за финансиране на хора, 

които искат да започнат собствен бизнес и др.    Вижте повече 

 

Семинар „Социални услуги за трудова заетост на хора с 

увреждания“ 

На 16.04.2014 г. в Обучителния център на НАСО, гр. София, 

се проведе дискусионен семинар „Социални услуги за трудо-

ва заетост на хора с увреждания“. Семинарът се организира 

от Национален алианс за социална отговорност и в него взе-

ха участие представители на неправителствени организации, 

външни доставчици на услуги за заетост на хора с уврежда-

ния, социални услуги, които реализират подкрепа за заетост 

на хора с увреждания – защитени жилища за лица с умствени 

затруднения; дневни центрове за лица с интелектуални зат-

руднения; социално учебно-професионални центрове; цент-

рове за социална рехабилитация и интеграция; Комплекс за 

психично-социални грижи; социални предприятия.  

Вижте повече 

 

 НОВИНИ ОТ НАСО  НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Актуализираната Национална програма за реформи ак-

центира върху борбата с младежката безработица 

Министерският съвет направи актуализация за 2014 г. на На-

ционалната програма за реформи (НПР) на България. Прог-

рамата е изготвена в съответствие със заключенията на Ев-

ропейския съвет по Годишния обзор на растежа за 2014 г. и 

акцентира върху изпълнението на мерките в отговор на спе-

цифичните препоръки на Съвета от 9 юли 2013 г. Българско-

то правителство запазва дефинираните в НПР 2011-2015 г. 

национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, 

като си запазва правото за тяхното преразглеждане през 

2015 година. През 2014 г. усилията на правителството са фо-

кусирани върху засилване на социалните акценти на полити-
ките, борбата с младежката безработица, подобряване на 

бизнес средата и намаляване на административните тежести.  

Вижте повече 

 

Въвеждат се електронни здравни досиета на гражданите 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание 

да приеме проект на закон за изменение и допълнение на 

Закона за здравето. С него се изпълнява мярка от краткос-

рочните мерки за оптимизиране функционирането и подобре-

ние на контрола на здравната система. Създава се законова 

база за изграждането и поддържането от министъра на здра-

веопазването на Национална здравна информационна систе-

ма и въвеждането на електронна здравна карта за пациента. 

Информационната система включва електронните здравни 

досиета на гражданите и всички публични регистри, инфор-

мационни бази от данни и системи, за които е предвидено в 

нормативен акт, че се водят от МЗ и неговите второстепенни 

разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, 

НЗОК и от лицензираните застрахователни дружества.  

Вижте повече 
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Заседание на експертната работна група по деинституцио-

нализация на грижата за деца 

Експертната работна група по деинституционализация на гри-

жата за деца, председателствана от заместник-министъра на 

труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя 

на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, 

обсъди и прие на заседанието си на 11 април 2014г. работен 

механизъм за оценка и насочване на децата от ДДЛРГ към 

услуги от резидентен тип. Съгласно решение на Комитета за 

наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, целевата група на Операция „Да не изоставяме нито 

едно дете“ бе разширена с всички деца и младежи от домове-

те за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), включител-
но деца и младежи с увреждания.                          Вижте повече 

Близо 20 000 възрастни хора ползват над 570 социални 

услуги 

Тенденцията за нарастване на броя и капацитета на социал-

ните услуги в общността за възрастни хора се запазва и през 

2013 г., съобщава Агенцията за социално подпомагане. Спря-

мо 2011 г. през миналата година техният брой се е увеличил с 

69, а капацитетът им - с 451 места. Така в края на 2013 г. в 

страната вече функционират общо 572 социални услуги за 

възрастни с капацитет 19 489 места. През периода 2011-2013 

г. в развитието на видовете социални услуги за възрастни хо-

ра по брой и капацитет, се наблюдават две основни тенден-

ции - намаляване на специализираните институции и увелича-

ване на социалните услуги в общността.               Вижте повече 

Над четвърт милион българи - с великденски помощи 

Преди великденските празници, в изпълнение на ПМС № 42 

от 05.03.2014 г., Агенцията за социално подпомагане изплати 

еднократна финансова помощ в размер на 30 лева на общо 

254 004 лица и семейства от цялата страна. По различните 

основания на Постановлението помощта е за 246 315 лица и 

семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 

2013/2014 г.; лицата и семействата, на които е отказана целе-

ва помощ за отопление поради непълна 6-месечна регистра-

ция в съответната дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 

2013 г., които и към момента продължават да са регистрирани 

- 4 145 бр.                                                                 Вижте повече 

АХУ стартира проект за защитена заетост 

Агенция за хората с увреждания стартира проект 

BG051PO001-7.0.02.0009 "Защитена заетост - опит, иновации 

и възможности". Проектът се изпълнява в партньорство с 

Главна дирекция “Труд и социална икономика“ – регион Гали-

ция, Испания. Основната цел на проекта е обмяна на опит в 

сферата на защитената заетост на хората с увреждания, в 

резултат на което в България да се създадат възможности за 

разработване на иновативни политики и инструменти в тази 

насока. Проектът се реализира по процедура BG 051РО001- 
7.0.02 "Без граници - компонент 2". Срокът за изпълнение е 24 

месеца, а отпусната безвъзмездна финансова помощ е в раз-

мер на 605117,34 лв. В рамките на проекта се предвижда да 

бъде направен анализ на текущите практики и нужди в сфера-

та на подкрепената заетост в България.               Вижте повече 

Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмезд-

на помощ за новия Програмен период 

Министерският съвет прие постановление за определяне на 

реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регио-

нално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско 

дело и рибарство за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната 

финансова помощ ще се предоставя чрез два вида процедури 

– на подбор на проекти и на директно предоставяне. Въвежда 

се възможност за кандидатстване за финансова помощ чрез 

интегрирано проектно предложение, което съдържа допълва-

щи се компоненти, финансирани по повече от една програма. 

Предвиден е и ред за кандидатстване и предоставяне на фи-

нансова помощ за съвместни планове за действие – нов инст-

румент, въведен с Регламент (ЕС) №1303/2013. Вижте повече 
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ЕК представи доклад за равенството между половете 

Разликите по отношение на равенството между половете в 

Европа намаляват, но напредъкът е бавен, показва публику-

ван днес годишен доклад на ЕС. В доклада се отбелязва, че 

се запазват различията между половете в областта на зае-

тостта, заплащането и представителството, както и че наси-

лието над жени остава голям проблем - жените продължават 

да печелят средно с 16,4 % по-малко от мъжете; едва 27 % от 

членовете на парламентите в Европа са жени; една трета от 

европейките са били жертва на физическо или сексуално на-

силие след 15-годишна възраст.                            Вижте повече 

Международна конференция на службите за заетост в 

Европа 

Агенцията по заетостта (АЗ) бе домакин на двудневната меж-

дународна конференция на службите за заетост в Европа – 

Партньорски преглед, състояла се в гр. София на 10 и 11 ап-

рил 2014 г. Изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов 

лично приветства всички участници и постави началото на 

работната среща. Той изрази задоволство, че за първи път 

България посреща на своя територия годишния форум, орга-

низиран от Европейската комисия и звеното за подпомагане 

диалога между обществените служби за заетост (PES to PES 

Support Unit). Целта на Партньорския преглед е обмяна на 

опит и добри практики по актуални теми, свързани със зае-

тостта.                                                                       Вижте повече 

1 500 безработни на първите трудови борси за април 

Близо 1 500 безработни посетиха първите за април 11 общи 

трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта (АЗ). 

На тях бяха обявени общо 880 свободни места, като част от 

тях бяха заети още в рамките на същия ден. Първата трудова 

борса за месеца се проведе в Павликени на 3 април. Осем 

работодатели обявиха 48 свободни места за продавач-

консултанти, полевъдни работници, шофьори, зидаромазачи, 

мозайкаджии и общи работници. През същия ден борса има-

ше и в Бяла, където дойдоха 38 безработни лица. Бяха им 

предложени 21 свободни места за оператори в каучуково про-

изводство, работници в горското стопанство и в строителство-

то, автомеханици и сервитьори. 110 търсещи работа посетиха 

борсата в Тервел на 7 април. Те получиха предложения от 

осем работодатели от обувната промишленост.   Вижте повече 

Удължава се изпълнението на „Аз мога повече” 

С близо 7,8 милиона лева се увеличава бюджетът на схемата 

„Аз мога повече”. Решението на Комитета по наблюдение по 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” е 

взето заради огромния интерес от страна на желаещите да 

получат ваучери за обучение. Срокът за провеждане на обуче-

нията се удължава до 31 август 2015 г. Нова сесия за прием на 

документи за кандидатстване не се предвижда, тъй като към 

момента са подадени над 53 хиляди заявления, които чакат да 
бъдат одобрени.                                                       Вижте повече 

990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата 

на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. 

С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за 

получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатс-

тват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка въз-

раст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово под-

помагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и 

спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в нацио-

нални и международни конкурси, олимпиади и състезания. 

Преразгледани и прецизирани са процедурите за кандидатст-

ване на учениците от държавни и общински училища за полу-

чаване на стипендии и еднократно финансово подпомагане, 

посочени са органите, до които подават исканията си, както и 

документите, които трябва да приложат, сроковете за разглеж-

дането им и др.                                                         Вижте повече 
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 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Равнището на безработица през март се запазва 

22 541 безработни са постъпили на работа през март 2014 

година, сочат данните на Агенцията по заетостта (АЗ). За 

трети пореден месец равнището на безработицата се запаз-

ва непроменено – 12,2%. Започналите работа са с 8 341 по-

вече в сравнение с предходния месец февруари и с 1 608 

повече в сравнение с март 2013 година. На първичния пазар 

са започнали работа 18 606 безработни - с 5 297 лица повече 

в сравнение с февруари и с 2 207 лица повече в сравнение с 

март 2013 година. Това е показателно за резултатната рабо-

та на трудовите посредници и е признак за постепенното 

съживяване на пазара на труда.                          Вижте повече 

Ползите от корпоративната социална отговорност 

В ролята си на "добър корпоративен гражданин" компаниите 

създават лоялност и градят устойчиво висока репутация. 

"Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а 

великата компания прави всичко това и се стреми да напра-

ви света едно по-добро място", казва председателят на 

"Форд" Уилям Форд. Какво ли е чувството да си отговорен да 

направиш света едно по-добро място? Как компаниите се 

ангажират в това? Истината е, че отговорните хора винаги са 

се включвали в подкрепа на определени каузи и на нуждае-

щите се. Но защо е важно за бизнеса да го прави?  

Вижте повече 

НСИ: доходите растат с 11,3%, разходите - с 10% през 

2013 г. 

През 2013 г. годишният общ доход средно на лице от дома-

кинство е 4 814 лв., което е с 11.3% повече спрямо 2012 го-

дина, показват публикуваните на 16 април 2014 г. данни на 

Националния статистически институт. Работната заплата 

продължава да бъде основен източник на доход на домакин-

ствата. През 2013 г. работната заплата формира 53.1% от 

общия доход на домакинствата, а през 2012 г. - 52.7%.  В 

номинално изражение доходът на домакинствата от работна 

заплата се увеличава. През 2013 г. домакинствата са разпола-

гали средно на лице с 2 557 лв., получени от работна заплата, 

докато през 2012 г. тези средства са възлизали на 2 281 лв., 

т.е. доходът от работна заплата се е повишил с 12.1%.  

Вижте повече 

 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. 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Национален конкурс "Четирите годишни времена" 

Фондация "Старт" продължава традицията от предходните 

години и обяви началото на Шестия национален конкурс по 

изобразително изкуство. Темата, както през предходните 

години, е "Четирите годишни времена". Целта на конкурса е 

да събере и отличи рисунки на деца и младежи с уврежда-

ния, и да подпомогне за тяхната социална интеграция и 

усъвършенстване с помощта на изразните средства на из-

куството.                                                               Вижте повече 
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Приемни семейства и за стари хора 

Ще има приемни семейства и за възрастни хора, а не само за 

деца. Това е записано в проектозакон за възрастните хора, 

подготвян от шефката на парламентарната социална комисия 

Корнелия Нинова. Той ще бъде внесен преди лятната вакан-

ция на депутатите. Проектът е готов, разпратен е за станови-

ще до пенсионерските организации и може да бъде приет до 

края на годината, обясни Нинова.                         Вижте повече 

УНИЦЕФ започва кампания в подкрепа на децата, прежи-

вели насилие 

УНИЦЕФ България стартира фондонабирателна кампания 

„Осъдени без детство". Тя продължава инициативата на орга-

низацията да провокира широката общественост да разпозна-
ва и да не толерира насилието, като набере средства за съз-

даване на модел за специализирани терапевтични услуги за 

деца, преживели насилие. Целта е услугата да събере на 

едно място всички необходими специалисти, които да пома-

гат на дете, преживяло насилие, така че да предоставят ме-

дицински преглед, специализирана терапия, консултации с 

психолог, оказване на правна помощ за децата, участващи в 

съдебни процедури и др.                                        Вижте повече 

Представиха работата по проект „Звено за услуги в до-

машна среда“ в Русе 

Заключителна пресконференция и конференция за отчитане 

дейностите и постигнатите резултати от реализацията на 

Проект „Звено за услуги в домашна среда“, се проведе на 16 

април 2014г. в зала „Свети Георги“ на Община Русе. На съби-

тието присъстваха заместник-кметът по Хуманитарни дейнос-

ти Иван Григоров, заместник-кметът по Европейско развитие 

Страхил Карапчански, ръководителят на проекта Ирена Пет-

рова – директор на дирекция „Култура и образование“ и Мари-

ела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дей-

ности“.                                                                      Вижте повече 

Заключителна конференция „Включени, не заключени”  

На 10-ти и 11-ти април в Информационния център на Евро-

пейския парламент в София се състоя заключителната конфе-

ренция „Включени, не заключени" относно Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания. В продължение на 

два дни Български център за нестопанско право (БЦНП) и пар-

тньори изложиха резултатите от практическото прилагане на 

моделите на подкрепеното вземане на решения. Събитието 

събра представители на медиите, граждански организации и 

държавни институции, отговорни за осигуряването на подкре-

па за хора с увреждания.                                         Вижте повече 

Нов проект на БЦНП - „Къщата на гражданското общество 

– общност за развитие“ 

Български център за нестопанско право, в партньорство с 

Фондация „Проинфо" започна изпълнението на двугодишен 

проект „Къщата на гражданското общество – общност за раз-

витие" (BG05/576). Проектът се финансира в рамките на Прог-

рамата за подкрепа на НПО в България по Финансовия меха-

низъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 

г. с приоритет – изграждане на Насърчаване повишаването на 

капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда 

за работа на неправителствения сектор.               Вижте повече 

Млади хора търсиха нестандартни решения на наболели 

социални проблеми 

На 11 април точно в полунощ 8 екипа от Пловдив приеха свои-

те мисии за социална промяна. В продължение на три деноно-

щия над 25 млади хора търсеха нестандартни решения на 

наболели и общозначими социални проблеми в инициативата 

"Предизвикателство за социална промяна" (www.changeis.bg), 

организирано от "Фабрика за идеи" с подкрепата на Общинска 

фондация "Пловдив 2019". Участниците търсеха креативни 

решения на социални проблеми от различни сфери като дос-

тъп до култура, диалог между различните култури, младежка 

заетост и ангажираност, граждани и администрация, околна и 

градска среда, и др.                                                 Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
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Социална информатика в системата за грижа за деца 

В края на месец март в гр. Майнц, Германия се проведе работ-

на среща по проект „Социална информатика в системата за 

грижа за деца” (TrainKosozial), в който ФИЦЕ-България, член 

на НАСО, е партньор. Проектът се изпълнява от Висшето ка-

толическо училище за социална работа в гр. Майнц в парт-

ньорство с Институт за помощ за деца и младежи, гр. Майнц, 

Средно професионално училище за социална работа и Инсти-

тут за квалификация на учители, гр. Саарбрюкен, Германия, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” и др.                                                                         

Вижте повече 

"Карин дом" откри екокабинет 

На 16 април 2014 г. децата и екипа на Карин дом, заедно с 
малките ни приятели от ОДЗ 14 "Дружба", отпразнуваха откри-

ването на Екокабинет в градината на Центъра. Еко къщичката 

е интересно и образователно пространство, което децата, 

родителите и всеки който желае, може да посети, да разгледа 

и да се докосне до красотата на природата във всичките й 

нюанси. Целта на еко ентусиастите е да запознаят децата с 

различните животински и растителни видове - кабинетът раз-

полага с множество плакати, снимки, книжки и игри с животни, 

които ще позволят на децата да изучават богатата природа в 

градината около къщичката.                                   Вижте повече 

Клуб на социалния работник в Русе 

Учредително събрание за създаването на Клуб на социалния 

работник се проведе на 15.04.2014 година от 17,30 часа в ау-

лата на катедра „Обществено здраве и социални дейности“ на 

ул. „Александровска“ №97. В него участваха заявили желание 

за членство студенти от бакалавърската специалност 

„Социални дейности“ и магистърската програма „Клинична 

социална работа“, практикуващи социални работници от пре-

доставяни социални услуги в Община Русе, представители на 

Дирекция за социално подпомагане – Русе, Дирекция 

„Здравни и социални дейности“ към Община Русе, СНЦ 

„Младежки глас“, Сдружение „Център Динамика“ – Русе, Евро-

пейски център по медиация и арбитраж и др.                          

Вижте повече 

Строят защитено жилище в Благоевградско 

Трето защитено жилище в село Раздол се строи, като в него 

ще се настанят 10 потребители с психически разстройства от 

Дома за за възрастни хора с психични разстройства в селище-

то. Обектът се реализира по проект на Програмата за трансг-

ранично сътрудничество България и Македония. Партньори по 

него са община Струмяни и македонската Карбинци. Стойност-

та на строително-монтажните работи е 408 766 лева. Ще се 

реконструира и модернизира съществуваща общинска сграда, 

която някога е била читалище. Постройката е силно амортизи-

рана и не ползва повече от 20 години, което налага основен 

ремонт.                                                                      Вижте повече 

Дневен център за възрастни хора в Петрич 

Предстои изграждане на дневен център за възрастни хора в 

Петрич, заяви кметът инж. Вельо Илиев. Предвижда се дей-

ностите да се реализират с общински средства и да приключат 

до първи септември. Това е нов вид социална услуга, породе-

на от спешната потребност на лица с увреждания. Ще я полз-

ват 12 деца, които до края на миналото лято бяха в специали-

зирания Дом "Слънце", навършиха 18 години и по закон, тряб-

ва да напуснат Дома. Очаква се за новата учебна година сгра-

дата да е готова.                                                      Вижте повече 

Дискусионен форум „Възможности за трудова заетост на 

хората с увреждания“ 

На 14 април 2014г. в хотел Радисън, София, се състоя диску-

сионен форум „Възможности за трудова заетост на хората с 

увреждания“. Форумът се организира от вестник „Сега“, Бри-

тански съвет и Фондация „Светът на Мария“ в рамките на про-

ект „Нови възможности за хората с увреждания”. Представи-

тел на Национален алианс за социална отговорност също взе 

участие във форума. Сред официалните гости и лектори на 

форума бяха г-жа Светлана Дянкова, заместник министър на 

труда и социалната политика, г-жа Корнелия Нинова, предсе-

дател на комисията по труда и социалната политика в Народ-

ното събрания, Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобри-

тания в България.                                                     Вижте повече 
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Кооперация на хора с увреждания си произвежда ток 

Плевенска трудово-производителна кооперация, която нае-

ма хора с увреждания, сама произвежда част от необходи-

мото електричество с две фотоволтаични системи на покри-

ва си. Произведеният ток се използва само за собствени 

нужди. “По този начин освобождаваме средства. С тях доп-

лащаме заплатите на хората с увреждания, които не могат 

да си заработят дори минималната заплата”, обяснява 

председателят на ТПК “Мара Денчева” инж. Данаил Начев. 

Токът, който произвежда едната централа, зависи от слън-

чевото греене, но приблизителното производство е за около 

7000 лева годишно. Другата е по-малка и с нея предприяти-

ето спестява от сметките за ток около 4500 лева на година. 
Инвестициите и за двете са направени чрез спечелени про-

екти пред Агенцията за хора с увреждания.      Вижте повече 

 ТЕХНОЛОГИИ 

 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Близо 4000 лева дариха служителите на Мтел в навечери-

ето на Великден 

Със съдействието на Фондация „Помощ за благотворител-

ността в България”, събраните средства ще бъдат разпреде-

лени между проекта на Мтел „Приеми дете. Създай бъдеще“, 

който работи в подкрепа на приемната грижа в България, 

сдружение „Агролинк“, което се стреми да окуражава и подпо-

мага биологичното земеделие в страната и сдружение „Дете 

и пространство“, което управлява два центъра за настанява-

не от семеен тип за деца и младежи с интелектуални затруд-

нения и увреждания. Благотворителният великденски базар 

на Мтел се провежда за четвърта поредна година и до мо-

мента служителите на телекома са подкрепили различни со-
циални каузи с общо 205 хиляди лева. Това сочат данните от 

отчета на Фондация „Помощ за благотворителността в Бълга-

рия“.                                                                         Вижте повече 

 

Българска социална мрежа раздаде 60 000 лева 

Българската социална мрежа от ново поколение – Ятото 

(yatoto.com), раздаде в награди 60 000 лева на своите потре-

бители и избраните от тях каузи само за четири месеца. Така 

до момента четирима победители спечелиха месечната наг-

рада от 15 000 лева, която се разпределя на три равни части 

– 5 000 лева за победителя, 5 000 за приятелите му в Ятото и 

5 000 лева за избраните от него каузи. Потребителите на 

Ятото имат възможност да избират каузи от над 35 водещи 

неправителствени организации, регистрирали се на платфор-

мата. През изтеклите конкурси победители сред каузите са 

Фондация “Четири лапи” (10 000 лева – декември/февруари), 

DMS 17 777 (6 667 лева – януари/март), Фондация 

“Благотворител” (1 667 лева – януари) и Горичка (1 667 лева).  

Вижте повече 

GLOBUL подкрепя "Отбора на надеждата" за трета поред-

на година 

GLOBUL ще подкрепи третото поредно издание на проекта за 

социална интеграция на младежи в неравностойно положение 

Homeless World Cup, организиран от Sports Management 

Bulgaria. Това обяви на специална пресконференция днес г-н 

Ясен Гуев, главен директор "Корпоративна политика" на 

GLOBUL. "GLOBUL е спонсор на "Отбора на надеждата" още 

от създаването му през 2011 г. През тези три години, инициа-

тивата се разви и постигна значителни успехи. Благодарение 

на нея, стотици млади хора, лишени от дом, семейство или с 

други социални затруднения, повярваха в себе си и подобриха 

начина си на живот.                                                  Вижте повече 
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 ИНТЕРВЮ 

Проф. Клисарова: Образованието е надпартийно 

и трябва да служи на ученици и учители 

Проф. д-р Анелия Клисарова е родена във Варна. През 1986 
г. тя завършва "Медицина" в Медицинския университет във 

Варна с награда “Златен Хипократ”. През 2004 г. е избрана 

за ректор на Медицинския университет, а през 2008 г. по-

лучава втори мандат. Избрана е за народен представител 

от парламентарната група на “Коалиция за България” в 42-

рото Народно събрание. Проф. Клисарова има над 90 публи-

кации в научни списания. Владее немски, английски и руски 

език. 

Минчо Коралски: Борбата с различността е от 

основните бариери пред хората с увреждания 

Минчо Коралски е роден на 5 септември 1951 в град София, 

България. Завършва право в Софийския университет. До 

настъпването на демократичните промени работи като 

финансов ревизор, специалист и главен специалист в 

„Държавно обществено осигуряване“ (ДОО). Бил е предсе-

дател на ДОО и заместник-председател на Комитета по 
труда и социалната дейност. След 1990 г. е заместник-

министър на труда и социалните грижи в правителствата 

на Димитър Попов и Филип Димитров. Избран е за народен 

представител в 37-тото Народно събрание и за министър 

на труда и социалните грижи в правителството на Жан 

Виденов. От 3 януари 2006 г. е изпълнителен директор на 

Агенцията за хората с увреждания. 

Момчил Николов: Община Смолян предоставя 

много и разнообразни социални услуги 

Момчил Николов е секретар на община Смолян. Роден е в 

Смолян и е на 44 години, семеен с две деца. Има степен 

магистър от Висшия институт по зоотехника и ветери-

нарна медицина – Стара Загора. Притежава следдипломни 

квалификации по Право – бизнес и държавна администрация, 

Информатика и информационни технологии и Педагогика. 

Николов е заемал различни ръководни постове – директор в 

„Бюро по труда”, в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Смолян, 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Турян. Работил е като 

гл.експерт –ръководител в Регионален център – Смолян на 

Националния педагогически център. Бил е директор и на 

Центъра за образователни услуги и квалификация – Смолян. 

 

Неграмотният е по-уязвим на пазара на труда 

Баки ХЮСЕИНОВ е роден в с. Хърсово, Шуменско. Завършил 

е СА "Д. А. Ценов" в Свищов, магистър по "Счетоводство и 

контрол". Доктор по икономика. Четири мандата е бил 

кмет на с. Църквица. Зам.-министър на труда и социалната 

политика в правителството на Тройната коалиция с ресор 

"Демографска политика, социални инвестиции, равни въз-

можности" и национален координатор на международната 

инициатива "Десетилетие на ромското включване (2005-

2015)". С решение на 41-то НС от 12 юли 2012 г. е избран за 

зам.-председател на Комисията за защита от дискримина-

ция. 

 

Професор Рачко Попов: Не може да се живее без 

надежда 

Професор Рачко Попов е роден в Карнобат и има подчертан 

интерес към Странджанския край. Той е етнолог, завършил 

история със специалност етнография в СУ "Св. Климент 

Охридски". Специализирал е в Москва, Берлин и Мюнхен вър-

ху митологията и календарната празнично обредна систе-

ма на българите, балканските и славянските народи. Док-

тор е на историческите науки, бил е директор на Етног-

рафския институт с музей към БАН, автор на поредица изс-

ледвания и книги за обичаите, нравите, културата и вярва-

нията на хората в различни етнографски райони в страна-

та. 
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22 април - Видин, Фотоизложба на тема "Добри практики 

Видин – проекти, финансирани от СКФ" 

Балчик, Ракитово – Информационни събития по иници-

ативата "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти" 

23 април – София, х-л Шератон, Информационен ден 

за повишаване на квалификацията и професионализ-

ма на служителите от централната администрация 

София, Кръгла маса „Изграждане на учещи се общест-

ва“ 

Пазарджик, Информационна среща на тема „Да създа-

ваме ЗАЕДНО европейски проекти“ 

Русе, Приемна в ОИЦ-Русе за безработни млади хора 

Видин, Викторина и среща за популяризиране на мла-
дежкия конкурс за проекти 

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

дължения на общинската администрация по произвеждане на 

избори за членове на Европейския парламент от Република 

България“ 

Видин, Конференция „Социално предприемачество“ 

Батак, Информационна среща на тема „Да създаваме 

ЗАЕДНО европейски проекти“ 

Силистра, Среща за популяризиране на Конкурс за 

младежки проекти 

 ПРЕДСТОЯЩО 

 СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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

Водещ на семинара ще бъде Люк Зелдерло, генерален сек-
ретар на EASPD. Актуални акценти, добри практики, 
проблеми и перспективи за развитие на социалните услу-
ги в Столична община ще представи г-жа Албена Атана-
сова, заместник кмет на София. Г-н Георги Георгиев, пред-
седател на НАСО, ще представи възможностите за наци-
онално и международно партньорство за развитие капаци-
тета на доставчиците на услуги и качеството на социал-
ните услуги. 

25 април - Пловдив, Семинар „Партньорство за по-
добър живот“ 

Водещ на семинара ще бъде Люк Зелдерло, генерален сек-
ретар 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 възмож-
ностите за национално и международно партньорство за 
развитие капацитета на доставчиците на услуги и качес-
твото на социалните услуги. 

14 май  - Варна, Семинар “Нови услуги за заетост” 

Водещи и лектори ще бъдат Люк Зелдерло, генерален сек-
ретар на EASPD, Бернадет Грозио, директор на Център 
Габриел, Франция и Джим Кроу, директор на Learning Disa-
bility, Уелс, член на борда на EASPD. Семинарът е част от 
дейностите по проект "Нови услуги за заетост" и от Ев-
ропейската обучителна програма "Опит и партньорство" 
на НАСО.  Фокусът на семинарът ще бъде върху формите 
на подкрепена заетост. 

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

Водещи и лектори ще бъдат Люк Зелдерло, генерален сек-
ретар на EASPD, Бернадет Грозио, директор на Център 
Габриел, Франция и Джим Кроу, директор на Learning Disa-
bility, Уелс, член на борда на EASPD. Семинарът е част от 

дейностите по проект "Партньорство за по-добър жи-
вот" , чиято обща цел  е активното социално включване на 
хората с увреждания посредством популяризиране и реал-
но приложение на политиките за равни възможности и со-
циално включване, чрез създаване на Център за подкрепа 
на хора с увреждания. 
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Ловеч, Представяне на инициативата за Национален 

конкурс за младежки проект  

Свищов, Представяне на дейността на ОИЦ и инициа-

тива „Конкурс за младежки проект“ 

25 април – София, х-л Шератон, Информационен ден за оп-

тимизиране на структурата на звената на централната адми-

нистрации и избягване на дублиращи се функции 

Видин, Информационна среща с медии 

Стара Загора, Кампания за кръводаряване „Открий 

героя в себе си“ 

София, Постановка „Забавно като патерица“ 

27 април – Варна, Благотворителен маратон "Моето сърце е 

съпричастно” 

30 април – София, х-л Шератон, Информационен ден за съз-

даване на условия за ефективно реализиране на комплексно-

то административно обслужване чрез осигуряване на опера-

тивна съвместимост на ключови регистри в централната ад-

министрация 

8-9 май – Варна, Фондация „Карин дом“, Обучение за консул-

тиране на родители при проблеми в детското развитие 

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.) 

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 общественост-

та" (19 май)  

"Реставриране, обновяване и опазване на културното нас-
ледство" (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 

План за изпълнение на Стратегията за развитие на държав-
ната администрация за периода април 2014 – 2015 г. 

http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/24�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/25�
http://bit.ly/1hNkV3l�
http://bit.ly/1hNkV3l�
http://bit.ly/1hNkV3l�
http://bit.ly/1hNkV3l�
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/397-zabavnoto-pareriza�
http://bit.ly/1j5CurF�
http://bit.ly/1j5CurF�
http://bit.ly/1j5CurF�
http://bit.ly/1j5CurF�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6760�
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/otvoreno-obuenie-na-tema-konsultirane-na-roditeli-pri-problemi-v-detskoto-razvitie-8-9-may-2014/�
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/otvoreno-obuenie-na-tema-konsultirane-na-roditeli-pri-problemi-v-detskoto-razvitie-8-9-may-2014/�
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/otvoreno-obuenie-na-tema-konsultirane-na-roditeli-pri-problemi-v-detskoto-razvitie-8-9-may-2014/�
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/otvoreno-obuenie-na-tema-konsultirane-na-roditeli-pri-problemi-v-detskoto-razvitie-8-9-may-2014/�
http://www.aurubis.com/bulgaria/bg/novini-i-publikacii/kalendar/�
http://www.aurubis.com/bulgaria/bg/novini-i-publikacii/kalendar/�
http://www.aurubis.com/bulgaria/bg/novini-i-publikacii/kalendar/�
http://www.aurubis.com/bulgaria/bg/novini-i-publikacii/kalendar/�
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/398-sozopolis�
http://autism2014.karindom.org/�
http://autism2014.karindom.org/�
http://autism2014.karindom.org/�
http://autism2014.karindom.org/�
http://bit.ly/1fPWCSe�
http://bit.ly/1baiDbu�
http://bit.ly/1f8QCip�
http://bit.ly/1giFtQP�
http://bit.ly/1b1Gx4f�
http://bit.ly/1hBBnlY�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1mhembZ�
http://bit.ly/1raPCmG�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1h5weiI�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://bit.ly/1nDMBfa�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:EN:PDF�
http://bit.ly/LRbDWX�
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4491�
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4491�
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4491�
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4491�


Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
22 април - Видин, Фотоизложба на тема "Добри практики Видин – проекти, финансирани от СКФ"
Балчик, Ракитово – Информационни събития по инициативата "Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти"
23 април – София, х-л Шератон, Информационен ден за повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от централната администрация
София, Кръгла маса „Изграждане на учещи се общества“
Пазарджик, Информационна среща на тема „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Русе, Приемна в ОИЦ-Русе за безработни млади хора
Видин, Викторина и среща за популяризиране на младежкия конкурс за проекти
24 април – София, Дискусионен форум „Отговорности и задължения на общинската администрация по произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България“
Видин, Конференция „Социално предприемачество“
Батак, Информационна среща на тема „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Силистра, Среща за популяризиране на Конкурс за младежки проекти
Ловеч, Представяне на инициативата за Национален конкурс за младежки проект 
Свищов, Представяне на дейността на ОИЦ и инициатива „Конкурс за младежки проект“
25 април – София, х-л Шератон, Информационен ден за оптимизиране на структурата на звената на централната администрации и избягване на дублиращи се функции
Видин, Информационна среща с медии
Стара Загора, Кампания за кръводаряване „Открий героя в себе си“
София, Постановка „Забавно като патерица“
27 април – Варна, Благотворителен маратон "Моето сърце е съпричастно”
30 април – София, х-л Шератон, Информационен ден за създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в централната администрация
8-9 май – Варна, Фондация „Карин дом“, Обучение за консултиране на родители при проблеми в детското развитие
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
22 април - Празник на община Тунджа
Международен ден на Земята
23 април - Световен ден на книгата и авторското право
24 април - Световен ден на побратимените градове
Световен ден за защита на лабораторните животни
Международен ден на младежката солидарност
Международен ден в памет на жертвите на Арменския геноцид
25 април - Живоприемни източник – Светли петък след Великден, именници: Жива, Живка, Живко, Жишо, Зоя
26 април - Световен ден на авторското право
27 април - Световен ден на дизайна
Томина неделя, именници: Тома, Томислав, Томислава

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници!
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
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 „Партньорство за по-добър живот“
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.
14 май  - Варна, Семинар “Нови услуги за заетост”
Водещи и лектори ще бъдат Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, Бернадет Грозио, директор на Център Габриел, Франция и Джим Кроу, директор на Learning Disability, Уелс, член на борда на EASPD. Семинарът е част от дейностите по проект "Нови услуги за заетост" и от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО.  Фокусът на семинарът ще бъде върху формите на подкрепена заетост.
15 май - Бургас, Семинар “Партньорство за по-добър живот”
Водещи и лектори ще бъдат Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, Бернадет Грозио, директор на Център Габриел, Франция и Джим Кроу, директор на Learning Disability, Уелс, член на борда на EASPD. Семинарът е част от дейностите по проект "Партньорство за по-добър живот" , чиято обща цел  е активното социално включване на хората с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване, чрез създаване на Център за подкрепа на хора с увреждания.
Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
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.)
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.
Обучение за работодатели „Ключови фактори за успех и възможности за подкрепа“
На 15 април 2014 г. в Арт Клуб Vision Hall, гр. Варна се проведе обучение за работодатели на тема „Ключови фактори за успех и възможности за подкрепа“. Участие взеха представители на различни фирми и организации – работодатели на свободния пазар на труда. Г-н Божидар Михайлов, директор на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Варна, представи на участниците програмите на Бюрото по труда, облекченията, които работодателите получават, когато наемат на работа хора с увреждания, различните начини за финансиране на хора, които искат да започнат собствен бизнес и др.    Вижте повече

Семинар „Социални услуги за трудова заетост на хора с увреждания“
На 16.04.2014 г. в Обучителния център на НАСО, гр. София, се проведе дискусионен семинар „Социални услуги за трудова заетост на хора с увреждания“. Семинарът се организира от Национален алианс за социална отговорност и в него взеха участие представители на неправителствени организации, външни доставчици на услуги за заетост на хора с увреждания, социални услуги, които реализират подкрепа за заетост на хора с увреждания – защитени жилища за лица с умствени затруднения; дневни центрове за лица с интелектуални затруднения; социално учебно-професионални центрове; центрове за социална рехабилитация и интеграция; Комплекс за психично-социални грижи; социални предприятия. 
Вижте повече

КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
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Приемни семейства и за стари хора
Ще има приемни семейства и за възрастни хора, а не само за деца. Това е записано в проектозакон за възрастните хора, подготвян от шефката на парламентарната социална комисия Корнелия Нинова. Той ще бъде внесен преди лятната ваканция на депутатите. Проектът е готов, разпратен е за становище до пенсионерските организации и може да бъде приет до края на годината, обясни Нинова.                         Вижте повече
УНИЦЕФ започва кампания в подкрепа на децата, преживели насилие
УНИЦЕФ България стартира фондонабирателна кампания „Осъдени без детство". Тя продължава инициативата на организацията да провокира широката общественост да разпознава и да не толерира насилието, като набере средства за създаване на модел за специализирани терапевтични услуги за деца, преживели насилие. Целта е услугата да събере на едно място всички необходими специалисти, които да помагат на дете, преживяло насилие, така че да предоставят медицински преглед, специализирана терапия, консултации с психолог, оказване на правна помощ за децата, участващи в съдебни процедури и др.                                        Вижте повече
Представиха работата по проект „Звено за услуги в домашна среда“ в Русе
Заключителна пресконференция и конференция за отчитане дейностите и постигнатите резултати от реализацията на Проект „Звено за услуги в домашна среда“, се проведе на 16 април 2014г. в зала „Свети Георги“ на Община Русе. На събитието присъстваха заместник-кметът по Хуманитарни дейности Иван Григоров, заместник-кметът по Европейско развитие Страхил Карапчански, ръководителят на проекта Ирена Петрова – директор на дирекция „Култура и образование“ и Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални дейности“.                                                                      Вижте повече
Заключителна конференция „Включени, не заключени” 
На 10-ти и 11-ти април в Информационния център на Европейския парламент в София се състоя заключителната конференция „Включени, не заключени" относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В продължение на два дни Български център за нестопанско право (БЦНП) и партньори изложиха резултатите от практическото прилагане на моделите на подкрепеното вземане на решения. Събитието събра представители на медиите, граждански организации и държавни институции, отговорни за осигуряването на подкрепа за хора с увреждания.                                         Вижте повече
Нов проект на БЦНП - „Къщата на гражданското общество – общност за развитие“
Български център за нестопанско право, в партньорство с Фондация „Проинфо" започна изпълнението на двугодишен проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576). Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с приоритет – изграждане на Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор.               Вижте повече
Млади хора търсиха нестандартни решения на наболели социални проблеми
На 11 април точно в полунощ 8 екипа от Пловдив приеха своите мисии за социална промяна. В продължение на три денонощия над 25 млади хора търсеха нестандартни решения на наболели и общозначими социални проблеми в инициативата "Предизвикателство за социална промяна" (www.changeis.bg), организирано от "Фабрика за идеи" с подкрепата на Общинска фондация "Пловдив 2019". Участниците търсеха креативни решения на социални проблеми от различни сфери като достъп до култура, диалог между различните култури, младежка заетост и ангажираност, граждани и администрация, околна и градска среда, и др.                                                 Вижте повече
Социална информатика в системата за грижа за деца
В края на месец март в гр. Майнц, Германия се проведе работна среща по проект „Социална информатика в системата за грижа за деца” (TrainKosozial), в който ФИЦЕ-България, член на НАСО, е партньор. Проектът се изпълнява от Висшето католическо училище за социална работа в гр. Майнц в партньорство с Институт за помощ за деца и младежи, гр. Майнц, Средно професионално училище за социална работа и Институт за квалификация на учители, гр. Саарбрюкен, Германия, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и др.                                                                        
Вижте повече
"Карин дом" откри екокабинет
На 16 април 2014 г. децата и екипа на Карин дом, заедно с малките ни приятели от ОДЗ 14 "Дружба", отпразнуваха откриването на Екокабинет в градината на Центъра. Еко къщичката е интересно и образователно пространство, което децата, родителите и всеки който желае, може да посети, да разгледа и да се докосне до красотата на природата във всичките й нюанси. Целта на еко ентусиастите е да запознаят децата с различните животински и растителни видове - кабинетът разполага с множество плакати, снимки, книжки и игри с животни, които ще позволят на децата да изучават богатата природа в градината около къщичката.                                   Вижте повече
Клуб на социалния работник в Русе
Учредително събрание за създаването на Клуб на социалния работник се проведе на 15.04.2014 година от 17,30 часа в аулата на катедра „Обществено здраве и социални дейности“ на ул. „Александровска“ №97. В него участваха заявили желание за членство студенти от бакалавърската специалност „Социални дейности“ и магистърската програма „Клинична социална работа“, практикуващи социални работници от предоставяни социални услуги в Община Русе, представители на Дирекция за социално подпомагане – Русе, Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе, СНЦ „Младежки глас“, Сдружение „Център Динамика“ – Русе, Европейски център по медиация и арбитраж и др.                         
Вижте повече
Строят защитено жилище в Благоевградско
Трето защитено жилище в село Раздол се строи, като в него ще се настанят 10 потребители с психически разстройства от Дома за за възрастни хора с психични разстройства в селището. Обектът се реализира по проект на Програмата за трансгранично сътрудничество България и Македония. Партньори по него са община Струмяни и македонската Карбинци. Стойността на строително-монтажните работи е 408 766 лева. Ще се реконструира и модернизира съществуваща общинска сграда, която някога е била читалище. Постройката е силно амортизирана и не ползва повече от 20 години, което налага основен ремонт.                                                                      Вижте повече
Дневен център за възрастни хора в Петрич
Предстои изграждане на дневен център за възрастни хора в Петрич, заяви кметът инж. Вельо Илиев. Предвижда се дейностите да се реализират с общински средства и да приключат до първи септември. Това е нов вид социална услуга, породена от спешната потребност на лица с увреждания. Ще я ползват 12 деца, които до края на миналото лято бяха в специализирания Дом "Слънце", навършиха 18 години и по закон, трябва да напуснат Дома. Очаква се за новата учебна година сградата да е готова.                                                      Вижте повече
Дискусионен форум „Възможности за трудова заетост на хората с увреждания“
На 14 април 2014г. в хотел Радисън, София, се състоя дискусионен форум „Възможности за трудова заетост на хората с увреждания“. Форумът се организира от вестник „Сега“, Британски съвет и Фондация „Светът на Мария“ в рамките на проект „Нови възможности за хората с увреждания”. Представител на Национален алианс за социална отговорност също взе участие във форума. Сред официалните гости и лектори на форума бяха г-жа Светлана Дянкова, заместник министър на труда и социалната политика, г-жа Корнелия Нинова, председател на комисията по труда и социалната политика в Народното събрания, Н. Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в България.                                                     Вижте повече
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НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
НОВИНИ ОТ НАСО
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, “Партньорство за по-добър живот”
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
Равнището на безработица през март се запазва
22 541 безработни са постъпили на работа през март 2014 година, сочат данните на Агенцията по заетостта (АЗ). За трети пореден месец равнището на безработицата се запазва непроменено – 12,2%. Започналите работа са с 8 341 повече в сравнение с предходния месец февруари и с 1 608 повече в сравнение с март 2013 година. На първичния пазар са започнали работа 18 606 безработни - с 5 297 лица повече в сравнение с февруари и с 2 207 лица повече в сравнение с март 2013 година. Това е показателно за резултатната работа на трудовите посредници и е признак за постепенното съживяване на пазара на труда.                          Вижте повече
Ползите от корпоративната социална отговорност
В ролята си на "добър корпоративен гражданин" компаниите създават лоялност и градят устойчиво висока репутация. "Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място", казва председателят на "Форд" Уилям Форд. Какво ли е чувството да си отговорен да направиш света едно по-добро място? Как компаниите се ангажират в това? Истината е, че отговорните хора винаги са се включвали в подкрепа на определени каузи и на нуждаещите се. Но защо е важно за бизнеса да го прави? 
Вижте повече
НСИ: доходите растат с 11,3%, разходите - с 10% през 2013 г.
През 2013 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 814 лв., което е с 11.3% повече спрямо 2012 година, показват публикуваните на 16 април 2014 г. данни на Националния статистически институт. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. През 2013 г. работната заплата формира 53.1% от общия доход на домакинствата, а през 2012 г. - 52.7%.  В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата се увеличава. През 2013 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 557 лв., получени от работна заплата, докато през 2012 г. тези средства са възлизали на 2 281 лв., т.е. доходът от работна заплата се е повишил с 12.1%. 
Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Кооперация на хора с увреждания си произвежда ток
Плевенска трудово-производителна кооперация, която наема хора с увреждания, сама произвежда част от необходимото електричество с две фотоволтаични системи на покрива си. Произведеният ток се използва само за собствени нужди. “По този начин освобождаваме средства. С тях доплащаме заплатите на хората с увреждания, които не могат да си заработят дори минималната заплата”, обяснява председателят на ТПК “Мара Денчева” инж. Данаил Начев. Токът, който произвежда едната централа, зависи от слънчевото греене, но приблизителното производство е за около 7000 лева годишно. Другата е по-малка и с нея предприятието спестява от сметките за ток около 4500 лева на година. Инвестициите и за двете са направени чрез спечелени проекти пред Агенцията за хора с увреждания.      Вижте повече
ТЕХНОЛОГИИ
Проф. Клисарова: Образованието е надпартийно и трябва да служи на ученици и учители
Проф. д-р Анелия Клисарова е родена във Варна. През 1986 г. тя завършва "Медицина" в Медицинския университет във Варна с награда “Златен Хипократ”. През 2004 г. е избрана за ректор на Медицинския университет, а през 2008 г. получава втори мандат. Избрана е за народен представител от парламентарната група на “Коалиция за България” в 42-рото Народно събрание. Проф. Клисарова има над 90 публикации в научни списания. Владее немски, английски и руски език.
Минчо Коралски: Борбата с различността е от основните бариери пред хората с увреждания
Минчо Коралски е роден на 5 септември 1951 в град София, България. Завършва право в Софийския университет. До настъпването на демократичните промени работи като финансов ревизор, специалист и главен специалист в „Държавно обществено осигуряване“ (ДОО). Бил е председател на ДОО и заместник-председател на Комитета по труда и социалната дейност. След 1990 г. е заместник-министър на труда и социалните грижи в правителствата на Димитър Попов и Филип Димитров. Избран е за народен представител в 37-тото Народно събрание и за министър на труда и социалните грижи в правителството на Жан Виденов. От 3 януари 2006 г. е изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания.
Момчил Николов: Община Смолян предоставя много и разнообразни социални услуги
Момчил Николов е секретар на община Смолян. Роден е в Смолян и е на 44 години, семеен с две деца. Има степен магистър от Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина – Стара Загора. Притежава следдипломни квалификации по Право – бизнес и държавна администрация, Информатика и информационни технологии и Педагогика. Николов е заемал различни ръководни постове – директор в „Бюро по труда”, в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – Смолян, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Турян. Работил е като гл.експерт –ръководител в Регионален център – Смолян на Националния педагогически център. Бил е директор и на Центъра за образователни услуги и квалификация – Смолян.

Неграмотният е по-уязвим на пазара на труда
Баки ХЮСЕИНОВ е роден в с. Хърсово, Шуменско. Завършил е СА "Д. А. Ценов" в Свищов, магистър по "Счетоводство и контрол". Доктор по икономика. Четири мандата е бил кмет на с. Църквица. Зам.-министър на труда и социалната политика в правителството на Тройната коалиция с ресор "Демографска политика, социални инвестиции, равни възможности" и национален координатор на международната инициатива "Десетилетие на ромското включване (2005-2015)". С решение на 41-то НС от 12 юли 2012 г. е избран за зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация.

Професор Рачко Попов: Не може да се живее без надежда
Професор Рачко Попов е роден в Карнобат и има подчертан интерес към Странджанския край. Той е етнолог, завършил история със специалност етнография в СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е в Москва, Берлин и Мюнхен върху митологията и календарната празнично обредна система на българите, балканските и славянските народи. Доктор е на историческите науки, бил е директор на Етнографския институт с музей към БАН, автор на поредица изследвания и книги за обичаите, нравите, културата и вярванията на хората в различни етнографски райони в страната.
ИНТЕРВЮ
Бр. 16(3)/22.04.2014 г.
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Близо 4000 лева дариха служителите на Мтел в навечерието на Великден
Със съдействието на Фондация „Помощ за благотворителността в България”, събраните средства ще бъдат разпределени между проекта на Мтел „Приеми дете. Създай бъдеще“, който работи в подкрепа на приемната грижа в България, сдружение „Агролинк“, което се стреми да окуражава и подпомага биологичното земеделие в страната и сдружение „Дете и пространство“, което управлява два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с интелектуални затруднения и увреждания. Благотворителният великденски базар на Мтел се провежда за четвърта поредна година и до момента служителите на телекома са подкрепили различни социални каузи с общо 205 хиляди лева. Това сочат данните от отчета на Фондация „Помощ за благотворителността в България“.                                                                         Вижте повече

Българска социална мрежа раздаде 60 000 лева
Българската социална мрежа от ново поколение – Ятото (yatoto.com), раздаде в награди 60 000 лева на своите потребители и избраните от тях каузи само за четири месеца. Така до момента четирима победители спечелиха месечната награда от 15 000 лева, която се разпределя на три равни части – 5 000 лева за победителя, 5 000 за приятелите му в Ятото и 5 000 лева за избраните от него каузи. Потребителите на Ятото имат възможност да избират каузи от над 35 водещи неправителствени организации, регистрирали се на платформата. През изтеклите конкурси победители сред каузите са Фондация “Четири лапи” (10 000 лева – декември/февруари), DMS 17 777 (6 667 лева – януари/март), Фондация “Благотворител” (1 667 лева – януари) и Горичка (1 667 лева). 
Вижте повече
GLOBUL подкрепя "Отбора на надеждата" за трета поредна година
GLOBUL ще подкрепи третото поредно издание на проекта за социална интеграция на младежи в неравностойно положение Homeless World Cup, организиран от Sports Management Bulgaria. Това обяви на специална пресконференция днес г-н Ясен Гуев, главен директор "Корпоративна политика" на GLOBUL. "GLOBUL е спонсор на "Отбора на надеждата" още от създаването му през 2011 г. През тези три години, инициативата се разви и постигна значителни успехи. Благодарение на нея, стотици млади хора, лишени от дом, семейство или с други социални затруднения, повярваха в себе си и подобриха начина си на живот.                                                  Вижте повече
Съдържание:

Новини от НАСО 	2
Национални политики 	2 
Коментари и анализи 	5
Култура и изкуство	5
Социални услуги 	6
Корпоративна отговорност	8
Технологии 	8
Интервю 	9
Предстоящо 	10
Възможности за финансиране 	11
Нормативни документи и промени 	11
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Актуализираната Национална програма за реформи акцентира върху борбата с младежката безработица
Министерският съвет направи актуализация за 2014 г. на Националната програма за реформи (НПР) на България. Програмата е изготвена в съответствие със заключенията на Европейския съвет по Годишния обзор на растежа за 2014 г. и акцентира върху изпълнението на мерките в отговор на специфичните препоръки на Съвета от 9 юли 2013 г. Българското правителство запазва дефинираните в НПР 2011-2015 г. национални цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020”, като си запазва правото за тяхното преразглеждане през 2015 година. През 2014 г. усилията на правителството са фокусирани върху засилване на социалните акценти на политиките, борбата с младежката безработица, подобряване на бизнес средата и намаляване на административните тежести. 
Вижте повече

Въвеждат се електронни здравни досиета на гражданите
Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. С него се изпълнява мярка от краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система. Създава се законова база за изграждането и поддържането от министъра на здравеопазването на Национална здравна информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за пациента. Информационната система включва електронните здравни досиета на гражданите и всички публични регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от МЗ и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, НЗОК и от лицензираните застрахователни дружества. 
Вижте повече
Заседание на експертната работна група по деинституционализация на грижата за деца
Експертната работна група по деинституционализация на грижата за деца, председателствана от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, обсъди и прие на заседанието си на 11 април 2014г. работен механизъм за оценка и насочване на децата от ДДЛРГ към услуги от резидентен тип. Съгласно решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, целевата група на Операция „Да не изоставяме нито едно дете“ бе разширена с всички деца и младежи от домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), включително деца и младежи с увреждания.                          Вижте повече
Близо 20 000 възрастни хора ползват над 570 социални услуги
Тенденцията за нарастване на броя и капацитета на социалните услуги в общността за възрастни хора се запазва и през 2013 г., съобщава Агенцията за социално подпомагане. Спрямо 2011 г. през миналата година техният брой се е увеличил с 69, а капацитетът им - с 451 места. Така в края на 2013 г. в страната вече функционират общо 572 социални услуги за възрастни с капацитет 19 489 места. През периода 2011-2013 г. в развитието на видовете социални услуги за възрастни хора по брой и капацитет, се наблюдават две основни тенденции - намаляване на специализираните институции и увеличаване на социалните услуги в общността.               Вижте повече
Над четвърт милион българи - с великденски помощи
Преди великденските празници, в изпълнение на ПМС № 42 от 05.03.2014 г., Агенцията за социално подпомагане изплати еднократна финансова помощ в размер на 30 лева на общо 254 004 лица и семейства от цялата страна. По различните основания на Постановлението помощта е за 246 315 лица и семейства, получили целева помощ за отопление за сезон 2013/2014 г.; лицата и семействата, на които е отказана целева помощ за отопление поради непълна 6-месечна регистрация в съответната дирекция "Бюро по труда" към 1 ноември 2013 г., които и към момента продължават да са регистрирани - 4 145 бр.                                                                 Вижте повече
АХУ стартира проект за защитена заетост
Агенция за хората с увреждания стартира проект BG051PO001-7.0.02.0009 "Защитена заетост - опит, иновации и възможности". Проектът се изпълнява в партньорство с Главна дирекция “Труд и социална икономика“ – регион Галиция, Испания. Основната цел на проекта е обмяна на опит в сферата на защитената заетост на хората с увреждания, в резултат на което в България да се създадат възможности за разработване на иновативни политики и инструменти в тази насока. Проектът се реализира по процедура BG 051РО001- 7.0.02 "Без граници - компонент 2". Срокът за изпълнение е 24 месеца, а отпусната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 605117,34 лв. В рамките на проекта се предвижда да бъде направен анализ на текущите практики и нужди в сферата на подкрепената заетост в България.               Вижте повече
Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ за новия Програмен период
Министерският съвет прие постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя чрез два вида процедури – на подбор на проекти и на директно предоставяне. Въвежда се възможност за кандидатстване за финансова помощ чрез интегрирано проектно предложение, което съдържа допълващи се компоненти, финансирани по повече от една програма. Предвиден е и ред за кандидатстване и предоставяне на финансова помощ за съвместни планове за действие – нов инструмент, въведен с Регламент (ЕС) №1303/2013. Вижте повече
ЕК представи доклад за равенството между половете
Разликите по отношение на равенството между половете в Европа намаляват, но напредъкът е бавен, показва публикуван днес годишен доклад на ЕС. В доклада се отбелязва, че се запазват различията между половете в областта на заетостта, заплащането и представителството, както и че насилието над жени остава голям проблем - жените продължават да печелят средно с 16,4 % по-малко от мъжете; едва 27 % от членовете на парламентите в Европа са жени; една трета от европейките са били жертва на физическо или сексуално насилие след 15-годишна възраст.                            Вижте повече
Международна конференция на службите за заетост в Европа
Агенцията по заетостта (АЗ) бе домакин на двудневната международна конференция на службите за заетост в Европа – Партньорски преглед, състояла се в гр. София на 10 и 11 април 2014 г. Изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов лично приветства всички участници и постави началото на работната среща. Той изрази задоволство, че за първи път България посреща на своя територия годишния форум, организиран от Европейската комисия и звеното за подпомагане диалога между обществените служби за заетост (PES to PES Support Unit). Целта на Партньорския преглед е обмяна на опит и добри практики по актуални теми, свързани със заетостта.                                                                       Вижте повече
1 500 безработни на първите трудови борси за април
Близо 1 500 безработни посетиха първите за април 11 общи трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта (АЗ). На тях бяха обявени общо 880 свободни места, като част от тях бяха заети още в рамките на същия ден. Първата трудова борса за месеца се проведе в Павликени на 3 април. Осем работодатели обявиха 48 свободни места за продавач-консултанти, полевъдни работници, шофьори, зидаромазачи, мозайкаджии и общи работници. През същия ден борса имаше и в Бяла, където дойдоха 38 безработни лица. Бяха им предложени 21 свободни места за оператори в каучуково производство, работници в горското стопанство и в строителството, автомеханици и сервитьори. 110 търсещи работа посетиха борсата в Тервел на 7 април. Те получиха предложения от осем работодатели от обувната промишленост.   Вижте повече
Удължава се изпълнението на „Аз мога повече”
С близо 7,8 милиона лева се увеличава бюджетът на схемата „Аз мога повече”. Решението на Комитета по наблюдение по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” е взето заради огромния интерес от страна на желаещите да получат ваучери за обучение. Срокът за провеждане на обученията се удължава до 31 август 2015 г. Нова сесия за прием на документи за кандидатстване не се предвижда, тъй като към момента са подадени над 53 хиляди заявления, които чакат да бъдат одобрени.                                                       Вижте повече
990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.
С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Преразгледани и прецизирани са процедурите за кандидатстване на учениците от държавни и общински училища за получаване на стипендии и еднократно финансово подпомагане, посочени са органите, до които подават исканията си, както и документите, които трябва да приложат, сроковете за разглеждането им и др.                                                         Вижте повече
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.
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Национален конкурс "Четирите годишни времена"
Фондация "Старт" продължава традицията от предходните години и обяви началото на Шестия национален конкурс по изобразително изкуство. Темата, както през предходните години, е "Четирите годишни времена". Целта на конкурса е да събере и отличи рисунки на деца и младежи с увреждания, и да подпомогне за тяхната социална интеграция и усъвършенстване с помощта на изразните средства на изкуството.                                                               Вижте повече
План за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода април 2014 – 2015 г.
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