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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 
в семинари с участието на експерти от Европа 

Най-актуалните теми за  

развитие на социалните политики и услуги 

 

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: 

П. Танев, nsb@naso.bg 0884688466 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

Международен семинар по политики за хора с уврежда-

ния „Европа 2020“ 

На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя междуна-

роден семинар по социални политики за хора с увреждания. 

Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интели-

гентен, устойчив и включващ растеж“. Срещата се организи-

ра от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в 

партньорство със Столична община. Водещи лектори бяха г-

н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, г-жа Минка 

Владимирова, директор на дирекция „Социални дейности“ в 

Столична община и г-н Георги Георгиев, председател на НА-

СО. В семинара участваха представители на различни инсти-

туции от социалния сектор, областна администрация, дос-
тавчици на социални услуги от София област, неправителст-

вени организации, хора с увреждания и медии. Вижте повече 

Работна среща между EASPD и Министерство на труда и 

социалната политика 

На 24 април 2014 г. в Министерство на труда и социалната 

политика се състоя работна среща между г-н Лазар Лазаров, 

заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Люк 

Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация 

на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и г

-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за 

социална отговорност (НАСО). В рамките на почти двучасо-

вата среща бяха обсъдени изключително значими тематики в 

областта на деинституционализация за деца и възрастни, 
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 КАЛЕНДАР 

28 април - Световен ден по охрана на труда 

29 април - Международен ден на танца (ЮНЕСКО) 

Ден за почитане загиналите при трудови злополуки 

1 май - Международен Ден на труда и на международ-

ната работническа солидарност 

Празник на Конфедерацията на независимите синди-

кати 

Празник на градовете Първомай и Суворово и на села-

та Дъбова Махала, Сливовик, Цонево 

Празник на в. "Дума" и на левия печат у нас 

Св. цар Борис-Михаил, именници: Борис, Богорис, Бо-

рислав, Борислава, Боряна 

3 май - Световен ден за свобода на пресата 

(ЮНЕСКО) 

4 май - Международен ден на металурга, пожарникаря 

и коминочистача 

5 май - Международен ден на акушерката 

Ден на протест на хората с увреждания (Отбелязва 

се от 1992 г. по инициатива на Европейската мрежа 

за независим живот (ENIL) 

Св. мъченица Ирина, именници: Ирина, Ирена, Иринка, 

Ириней, Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо 

6 май - Ден на храбростта, Празник на Военния орден 

“За храброст” 

Празник на Българската армия 

Ден на градовете Ветрен, Вършец, Каварна, Луковит, 

Мездра, Петрич,Пещера, Поморие, Русе, Хаджидимо-
во, Якоруда, на общините Антон и Баните и на села-

та Замфир, Княжева Махала, Лозенец, Расово, Люля-

ково, Изворово 

Св. вмчк Георги Победоносец (Гергьовден), именници: 

Галя, Ганка, Ганчо, Генчо, Гео, Георги, Георгина,  

предстоящото разработване на Закон за социални услуги, 

развитието на социалния сектор и партньорството между пра-

вителството и неправителствения сектор, участието на граж-

данското общество в механизмите на Европейския семестър 

и разработване на стандарти за качество на социалните услу-

ги у нас.                                                                    Вижте повече 

Обсъждане на проект за принципи и стандарти за качест-

во на социалните услуги 

На 24 април 2014 г. в националния офис на Национален али-

анс за социална отговорност се състоя разширено обсъждане 

на проекта за принципи и стандарти за качество на социални-

те услуги. В обсъждането участва г-н Люк Зелдерло, генера-

лен секретар на EASPD, който бе на двудневно работно посе-
щение в България. В обсъждането участваха още членовете 

на Управителния съвет на НАСО, представители на НАСО за 

страната, членове на Алианса и екипа на националния офис. 

 Гергана, Гинка, Гиньо, Гиргин,Гиргина, Гоце, Гюро, 

Гюрга, Гюргелена, Йорго, Порица 

7 май - Ден на радиото и телевизията 

8 май - Международен ден на Червения кръст и Чер-

веният полумесец 

Празник на село Видлица 

9 май - Ден на Европа 

10 май - Професионален празник на химика 

11 май - Ден на град Ловеч 

Ден на град Шумен 

Ден на библиотекаря 

Световен ден на молитвата 

Св. Св. Кирил и Методий, именници: Кирил, Кирилка, 

Киро, Кирчо, Методи, Методий 

НАСО Ви поздравява с настъпващите празници! 

http://bit.ly/1k3XelB�
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Общите принципи и стандарти за качество на социалните ус-

луги са разработени от експертна група, включваща членове 

на партньорската мрежа на НАСО – водещи неправителстве-

ни организации, предоставящи социални услуги за деца и въз-

растни, членове на НАСО, представители на общините, както 

и управители на социални услуги от Столична община.  

Вижте повече 

Регионален форум на доставчиците на социални услуги в 

Пловдив 

На 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се прове-

де регионален форум на доставчиците на социални услуги от 

града, организиран от Национален алианс за социална отго-

ворност съвместно с Община Пловдив. Темата на Форума бе 
„Партньорство за по-добри социални услуги“. Специален гост 

и лектор на форума бе г-н Люк Зелдерло, генерален секретар 

на EASPD. Присъстваха доставчици на социални услуги от 

Пловдив и региона, представители на неправителствени орга-

низации и служители на областна и общинска администрация. 

Приветствени думи към участниците отправи г-н Георги Титю-

ков, зам.-кмет на Пловдив. Г-н Георги Георгиев, председател 

на НАСО, благодари на общинската администрация за ползот-

ворното партньорство през изминалите години и определи 

съвместната работа на НАСО и Община Пловдив като изклю-

чително „съдържателна и резултатна“, включваща и участието 

на общинската администрация в проекти на Алианса.  

Вижте повече 

Работна група за разработване на проект на Закон за со-

циалните услуги 

На 25 април 2014 г. се проведе първото заседание на между-

ведомствена работна група за разработване на проект на За-

кон за социалните услуги в България. Групата е сформирана 

със заповед на Министъра на труда и социалната политика, и 

Национален алианс за социална отговорност е редовен член 

в състава на групата. Г-н Лазар Лазаров, заместник-министър 

на труда и социалната политика, и председател на работната 

група уточни, че задачата на работната група е да „разработи 

предложения, които да бъдат основа за законодателни проме-

ни в социалната сфера“. Първият етап в работата на работна-

та група ще бъде разработването на идейни предложения, 

които да залегнат в бъдещия проект на Закон за социалните 

услуги.                                                                       Вижте повече 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

ЕК публикува кратък обзор на дейността си за последните 

5 години 

На 25 април 2014 г. Европейската комисия публикува кратък 

обзор на някои от основните си постижения в услуга на граж-

даните и предприятията в Европа през последните пет години. 

В публикувана онлайн брошура председателят Барозу изтък-

ва основните постижения през настоящия мандат на Комисия-

та, а всеки комисар посочва три конкретни примера за добаве-

ната стойност от дейността на Комисията в неговия ресор.  

Вижте повече 

Предстои обсъждане на иновации в здравеопазването на 

европейско ниво 

Правителството одобри българската позиция за участие в 
неформалния Съвет на министрите от Европейския съюз по 

заетостта и социалната политика, здравеопазването и потре-

бителските въпроси. Форумът ще се проведе на 28 и 29 април 

в Атина. Акцент в частта „Здравеопазване” ще бъдат темите 

за иновациите и решенията на електронното здравеопазване, 

допринасящи за ефективността на здравните системи, вклю-

чително електронна рецепта и мобилното здравеопазване 

(mHealth). Ще бъдат разгледани също миграцията в контекста 

на общественото здраве и влиянието на икономическата кри-

за върху здравеопазването. Българската страна ще подчертае 

значимостта на иновациите и в частност ролята на електрон-

ното здравеопазване за подобряване на здравните системи. 

Ще бъде посочено и това, че сме в процес на изграждане на 

модерна здравно-информационна система.         Вижте повече 
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Стартира Национална програма „Сигурност“ 

Министерството на труда и социалната политика, в сътрудни-

чество с Министерството на вътрешните работи стартира но-

ва програма – Национална програма „Сигурност“. Целта е да 

се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в 

дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на 

Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от 

труд на безработни лица, а от друга – ще допринесе за подоб-

ряване на сигурността и опазване на обществения ред в най-

малките и отдалечени населени места в страната. През 2014 

г. по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места, на кои-

то ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в бюрата 

по труда, за срок до 8 месеца.                               Вижте повече 

Започна обсъждането на Стратегия за прилагане на интег-

рирани териториални инвестиции в Северозападния реги-

он 

В срок до 25 май 2014 г. ще се обсъжда проекта на Стратегия 

за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Се-

верозападния регион 2014-2020. Интегрираните териториални 

инвестиции са нов и гъвкав инструмент за осъществяване на 

регионална политика в рамките на ЕС чрез интегрирани ин-

тервенции в рамките на предварително дефинирани терито-

рии през периода 2014-2020 г. Чрез него се цели постигането 

на комплексен положителен ефект в развитието на съответна-

та територия, смекчаването на регионалните различия и по-

ефективното усвояване на средствата от различните програ-

ми и инструменти за осъществяване на Европейската регио-

нална политика чрез прилагането на интегриран подход в пла-

нирането и управлението на територията.           Вижте повече 

Реиндустриализацията - финансов ресурс, човешки капи-

тал и иновации 

Приоритетите на българското правителство изцяло отразяват 

основните насоки на европейската политика и не случайно 

една от първите стъпки, които предприехме, бе за реиндуст-

риализация на България. Тя е базирана на три основни стъл-

ба – достъп до финансов ресурс, подготовка на човешки капи-

тал чрез реформа с дуалното образование и насърчаване на 

иновациите, които са изключително важни. Това заяви минис-

търът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в при-

ветствието си към 14-ото общо събрание на Българската сто-

панска камара (БСК). Във форума участваха премиерът Пла-

мен Орешарски, членове на правителството, представители 

на международната конфедерация BUSSINESEUROPE, синди-

калисти, ректори, учени, работодателски организации, посла-

ници, компании от над 70 икономически сектора. Вижте повече 

Приета е Националната програма за 2014 г. за превенция и 

защита от домашно насилие 

В следващия месец трябва да бъде подписан национален ко-

ординационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали 

от домашно насилие. Това е записано в одобрената днес от 
правителството годишна Програма за превенция и защита от 

домашното насилие. Неговата цел е да въведе стандартизи-

ран подход в изпълнението на дейностите от различните инс-

титуции и да оптимизира взаимодействието им в подкрепа на 

пострадалите хора. По отношение на превенцията Програмата 

предвижда разработването и въвеждането на превантивни 

програми сред деца от различни възрастови групи.  

Вижте повече 

Панорама на професионалното образование в Пловдив 

Най-големият форум за популяризиране на професионалното 

образование в България - Панорамата на професионалното 

образование, бе открита на 25 април 2014 г. в Пловдив от за-

местник-министъра на образованието и науката Атанаска Те-

нева. „За мен е чест и отговорност да открия Панорамата на 

професионалното образование, защото тук са заложени перс-

пективите за реформа в професионалното образование и обу-

чение“, заяви тя при старта на форума, в който участват пове-

че от 400 ученици от над 200 професионални гимназии от ця-

лата страна. „Панорамата ще ни покаже накъде трябва да вър-

вим в тази област. Освен това тя е важна за избора на карие-

ра и житейски път на учениците“, изтъкна още заместник-

министър Тенева.                                                     Вижте повече 
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Стартира кампания за детска безопасност „Победи опас-

ността!” 

От 23 април 2014 г. стартира кампанията за детска безопас-

ност „Победи опасността!”. Tя е част от инициативите за от-

белязване на 2014 г. като Година на правата на детето. Дър-

жавната агенция за закрила на детето вярва, че момчетата и 

момичетата могат да реализират най-добре своите права 

когато им е осигурена безопасна среда за живот и развитие. 

За да се запознаят децата и младите хора в рамките на кам-

панията ще бъдат направени обучителни срещи в училища и 

детски градини, ще бъдат организирани кръгли маси и семи-

нари. По време на кампанията „Победи опасността!” ще се 

проведат и два национални конкурса. Първият е за детска 
рисунка и фотография/фотоколаж.                      Вижте повече 

7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана 

заетост 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета 

на Министерството на труда и социалната политика за 2014 

г. в размер на 7,2 млн. лв. Средствата ще бъдат насочени 

към осигуряване на субсидирана заетост през тази година по 

Националния план за действие по заетостта. От тях ще се 

възползват 5000 безработни от групите в неравностойно по-

ложение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпома-

гане, продължително безработни и др.                Вижте повече 

Допълнително финансиране за обществени трапезарии 

Предвид положителния ефект от реализиране на социалната 

услуга „Обществени трапезарии“ в Закона за държавния бю-

джет за 2014 г. са осигурени близо 4.5 милиона лева за дей-

ността им, с което се постига увеличение на финансовия ре-

сурс на услугата с 82%. Гарантира се увеличение броят на 

ползвателите с 36% и с 9% размерът на хранодена в сравне-

ние с 2013 година. Към момента социалната услуга се пре-

доставя от 181 трапезарии във всички 27 области и в София 

– град, в 682 населени места, вкл. 525 села. Бенефициентите 

са 13 252 лица, при 9734 до началото на 2013 г.   

Вижте повече  

Съветът на децата обсъди дейността си през 2013 г. и 2014 

г. 

От 23 до 25 април 2014 г. Съветът на децата проведе първите 

си заседания за 2014 г. „Вие сте посланиците на децата от 

своите области и аз високо ценя ролята на Детския съвет в 

изграждането на уважение и респект към детските права. 

Очаквам от вас през следващите два дни да формирате свои-

те предложения, инициативи и виждания за следващата годи-

на. Да се включите активно и да работите за популяризиране 

на правата на децата, заложени в Конвенцията на ООН, да 

станете посланици на ДАЗД сред младите хора. Създайте вир-

туално пространство, в което децата да обсъждат важни и ин-

тересни въпроси и обменят своите виждания за реализирането 
на правата си”.                                                          Вижте повече 

Кръгла маса „Развитие на гражданския сектор – възможен 

ли е стратегически подход?“ 

На 25 април 2014 (петък) от 10:00 до 12:00 в хотел Радисън 

Блу се проведе кръгла маса на тема „Развитие на гражданския 

сектор – възможен ли е стратегически подход?“ Организатори 

на събитието бяха Български център за нестопанско право 

(БЦНП), Програмен и аналитичен център за европейско право 

(ПАЦЕП), Национална мрежа за децата (НМД), Форум граж-

данско участие (ФГУ) и Български дарителски форум (БДФ), в 

партньорството с Дарик радио. Заедно те включват в мрежите 

си повече от 250 организации. Целта на кръглата маса беше 

да се обсъдят конкретните ангажименти, които държавата 

трябва да поеме за създаване на условия за независимост и 

устойчивост на гражданските организации в България.  

Вижте повече 

София е финалист в конкурса на Блумбърг 

Столична община е сред 21 финалисти в международния кон-

курс  на  фондация  „B loomberg Ph i lanthrop ies “ 

„Предизвикателство за кметове“. София участва в надпревара-

та заедно с още 155 европейски града с население над 100 

000 души. Идеята, с която градът се яви в конкурса, беше изб-

рана чрез конкурс сред стотици предложения и представлява 
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Десет общини се класираха по Българо-швейцарската 

програма за социално включване 

Във връзка с отправената покана към общините, които са об-

ластни центрове да предоставят предварителни концепции по 

Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното 

включване на роми и други уязвими групи, звеното за управле-

ние на програмата информира, че след приключване на рабо-

тата на оценителната комисия се класират 10 общини. Това са 

Монтана, Сливен, Търговище, Бургас, Русе, Пловдив, Добрич, 

Шумен, Габрово и Кюстендил. С решение на оценителната 

комисия, представено на УС на програмата, предварителната 

концепция на община Видин не се класира поради несъответс-

твие с изискванията на програмата и наличие в концепцията 
на вече финансирани дейности по ОП Развитие на човешките 

ресурси. Другите общини, които остават извън финалното кла-

сиране са Варна, София, Благоевград, Хасково, Велико Тър-

ново, Пазарджик, Разград и Стара Загора.            Вижте повече 

Нов социален проект на Община Мъглиж 

На 25.04.2014 г., в заседателна зала на Община Мъглиж, пред 

местната общност бе представен нов социален проект на Об-

щина Мъглиж „Общността за ранна интервенция при деца с 

проблеми в развитието”, който се осъществява в рамките на 

проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общност-

та по ранна интервенция при деца с ментални проблеми” на 

Гражданско сдружение «Алтернатива 55», финансиран от Кон-

федерация Швейцария по Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието 

на гражданското общество".                                    Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

пътуваща работилница, която разкрасява оживени, но зане-

марени градски локации. Нейни автори са Destructive Creation, 

които добиха популярност с подобни акции в София. 

„Столична община работи активно с граждански организации, 

които се включват с идеи и действия за развитието на София. 

Уверени сме, че мобилна работилница ще е работещ проект, 

решаващ реални градски проблеми“, заяви г-жа Йорданка 

Фандъкова по повод класирането на града в международната 

надпревара.                                                             Вижте повече 

 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

НСИ: Население и демографски процеси през 2013 г. 

Негативните тенденции в развитието на демографските про-

цеси през последните десетилетия и настъпилите в резултат 

изменения в броя и структурите на населението оказват сил-

но влияние върху основните системи на обществото: иконо-

мическата, образователната, здравноосигурителната и систе-

мата за социална защита. Текущата демографска ситуация в 

страната се характеризира с продължаващо намаляване и 

застаряване на населението, намаляваща раждаемост и за-

държащо се високо равнище на общата смъртност. Като поло-

жителни тенденции през 2013 г. могат да се отчетат намаля-

ващата обща и детска смъртност и увеличаващата се средна 

продължителност на живота на населението.      Вижте повече 

Едва 31% от българите са доволни от условията на труд 

Едва една трета от българите са доволни от условията при 

които работят. Това показва публикувано днес проучване на 

Евробарометър, в което се изследва как кризата е засегнала 

качеството на труда, съобщиха от ЕК. Средното ниво на удов-

летвореност от индивидуалните условия на труд в ЕС е 77%. 

Докато малко повече от половината от европейските работни-

ци смятат, че условията на труд в тяхната страна са добри 

(53%), мнозинството (57%) все пак считат, че индивидуалните 

им условия на труд са се влошили през последните пет годи-

ни. Налице са много големи разлики между държавите член-

ки, като процентите варират от 94% за Дания до 38% за Гър-

ция. Като цяло повечето работници изразяват високи нива на 

удовлетвореност от работното време (80%) и здравословните 

и безопасни условия на работното място (85%). Вижте повече 
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Семинар по Програма "Teacch” 

На 23 април 2014 г. „Фонд за терапии на деца с аутизъм”, в 

партньорство с МБАЛ „Токуда Болница София”, проведе обу-

чение на тема „Програма TEACCH” в Конгресния център на 

Токуда. Лектори бяха специалисти от University of North 

Carolina TEACCH (Autism Program), от екипа на д-р Джон До-

гърти /John Dougherty/ - професор по психология и директор на 

клиника „Greenville TEACCH”. TEACCH е програма за работа с 

деца с аутизъм и техните семейства, която е разработена в 

САЩ. Цялото наименование на програмата е "Treatment and 

Education of Autistic and Related Communication Handicapped 

Children" - терапевтиране и обучение на деца с аутизъм и по-

добни комуникативни нарушения.                          Вижте повече 

Проекти за социални дейности готви Община Попово 

Община Попово получи съгласието на местния парламент за 

кандидатстване с проект „Център за настаняване от семеен 

тип – за нашите деца” пред Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”. Предвижда се наемане на персонал, 

ангажиран в услугите за деца, дейности по организация и уп-

равление, както и същинската дейност по функционирането на 

Центъра. Единодушно бе гласувано разкриването на нови со-

циални услуги, делегирани от държавата – „Дневен център за 

стари хора” с капацитет от 40 потребители, „Защитено жили-

ще” за лица с психични разстройства с 10 места, „Дом за стари 

хора” в село Посабина с капацитет от 60 потребители и Цен-

тър за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умстве-

на изостаналост в село Медовина.                         Вижте повече 

Приключи изграждане на звено „Милосърдие” в Сливо 

поле 

На 23.04.2014г. в заседателната зала на ОбС Сливо поле се 

проведе заключителен семинар за отчетане на изпълнението 

на дейностите по проект по проект „Изграждане на звено 

„Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към дома-

шен социален патронаж в Община Сливо поле“, финансиран 

по ОП РЧП и съфинансиран от Европейския социален фонд с 

договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 

BG051PO001-5.1.04-0040-С0001. Гости на срещата бяха г-н 

Сали Салиев-Председател на ОбС Сливо поле и г-жа Катя 

Петрова -главен експерт и регионален координатор на АСП. 

Това съобщи Йорданка Тонева - директор ЦСРИ "Здравец", 

с.Ряхово, Община Сливо поле и ръководител на проекта.  

Вижте повече 

Готвят подписка за разкриване на услугата Дневен център 

за възрастни с увреждания в Казанлък 

В Казанлък започва подписка за разкриване на услугата Дне-

вен център за възрастни с увреждания. Повод за това е, че 

точно преди месец бе открита базата, а държавата не разкри-

ва такава услуга за нуждаещите се. Дневният център има за 

цел да предоставя услуги на хора с увреждания на възраст от 

18 до 35-годишна възраст и е разположен в общинската сгра-
да, където от 5 години е открит и успешно работи Дневният 

център за деца с увреждания от 3 до 18 години. Центърът бе 

изграден като резултат от съвместен проект на Община Казан-

лък и Фондация „Сийдър" по Програмата за Хуманитарна по-

мощ на Отдел за Военно сътрудничество към Посолството на 

САЩ в Република България.                                   Вижте повече 

Изграждат Център за настаняване от семеен тип в Раднево 

Стартира проект за изграждане на Център от семеен тип в 

Раднево. С него ще се изпълни един от основните приоритети 

на политиката за намаляване на бедността и социалната изо-

лация, осигурявайки висококачествена социална услуга на 14 

деца и младежи (вкл. с увреждания), настанени към момента в 

различни домове за медико-социални грижи. Ще се осигурят 

12 нови работни места, 14 деца и младежи ще имат възмож-

ността да напуснат институцията и да заживеят в среда близка 

до семейната. Центърът ще се изгради с финансовата подкре-

па на Оперативна програма „Регионално развитие".  

Вижте повече 

Три ЦНСТ за деца в риск са изградени в Сливен 

На 21 април 2014 г. се проведе заключителна пресконферен-

ция по повод реализацията на проект за изграждане на три 

центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Сли-

вен. На пресконференцията инж. Иван Манчев - ръководител 
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 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

на проекта, обяви, че са изградени три центъра за настанява-

не от семеен тип, разположени в сливенските квартали 

„Дружба", „Сини камъни" и „Ново село". Центровете са пред-

назначени за деца над 3 години и младежи от Дома за деца и 

младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) в град Кермен; 

деца и младежи на възраст между 3 и 18 години от Община 

Сливен, настанени към момента в други специализирани инс-

титуции на територията на общината и извън нея.  

Вижте повече 

КЦМ 2000 АД дари Атомно-абсорбционен спектрофотоме-

тър на УМБАЛ „Свети Георги” 

Атомно-абсорбционен спектрофотометър (AAS) на американ-

ската фирма „Термо Фишер Сайънтифик”, модел 3000 iCP 

получи като дарение на 16 април 2014 г. екипът на Централна 

клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив. Да-

рението бе връчено от главния изпълнителен директор на 

КЦМ 2000 АД инж. Румен Цонев. Проф. Жанет Грудева - за-

местник-директор по диагностична и лечебна дейност благо-

дари от името на УМБАЛ „Св.Георги” и изрази надежда за 

съвместно сътрудничество и занапред. Общата стойност на 

дарението е в размер на USD 80 000.                   Вижте повече 

Dundee Precious Metals финансира Библиотека на играч-
ките и центрове за семейно консултиране 

Фондация за децата в риск по света (WWO) и Dundee Precious 

Metals си партнират, за да предоставят услуги за ранна интер-

венция в помощ на деца в три общности в България. WWO 

работи в България от 2004 г. и се заема с проблеми като изг-

раждането на привързаност и забавяне в развитието на деца, 

живеещи без родителска грижа. През 2008 г. WWO разработ-

ва програма, фокусирана върху играта като ресурс за подкре-

па на взаимоотношенията между полагащия грижи и дете, с 

която цели да обърне внимание на децата в риск и техните 

специални нужди по време на развитието им. Структурата на 

проекта е базирана на идеята за Библиотека на играчките, 

която включва оборудване със стимулиращи играчки и обра-

зователни материали, които да помогнат на децата да достиг-

нат своя потенциал за развитие чрез игра.           Вижте повече 

Vivacom Fund инвестира 2 млн. лв. в социални проекти 

Vivacom Fund ще инвестира 2 млн. лв. в социалнo ангажирани 

проекти през тази година, съобщи на специално събитие в 

сряда вечерта главният изпълнителен директор на Vivacom 

Атанас Добрев. Vivacom Fund ще обедини главните направле-

ния, в които се съсредоточава корпоративната социална отго-

ворност на компанията. Акцент Vivacom поставя върху образо-

ванието. Съвместно с Института по математика и информати-

ка към БАН и Съюза на математиците в България Vivacom 
осъществява пилотен проект за иновативно преподаване на 

математика и информатика в училищата. Онлайн платформа-

та VIVA Cognita е с безплатен достъп за всички ученици в 

страната.                                                                   Вижте повече 

 ИНТЕРВЮ 

Социалният проект на община Созопол създава 
условия за социална интеграция 

Община Созопол приключи проекта„ Услуги в домашна сре-
да за хора с трайни увреждания и възрастни хора от об-
щина Созопол”. Проектът се осъществява чрез оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси”, Приори-
тетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социал-
ната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа 
на социалната икономика” Схема за безвъзмездна финан-
сова помощ № BG051PO001 „Помощ в дома”. Той е съфи-
нансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Общият 
размер на безвъзмездната финансова помощ е 220 960, 17 
лева. Общата цел на проекта е да се създадат условия за 
социална интеграция на хора с увреждания и възрастни 
самотни хора. За равносметката от свършеното по про-
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екта Радио „Фокус”-Бургас разговаря с Вяра Милчева, ръко-
водител на проекта. 

Радмила Рангелова: Интересът към социалния 
патронаж в Кюстендил е голям 

Радмила Рангелова е бивш зам. кмет в община Кюстендил 
и настоящ общински съветник от Коалиция ”Кюстендил”. 
Над 240 души ежедневно обслужва “Домашен социален пат-
ронаж” – Кюстендил. Освен това социалната служба се 
грижи и за приготвянето на храната на 50 души социално 
слаби жители на областния център, записани в разкрита-
та преди четири години трапезария към доброволческото 
женско дружеството “Майчина любов”. 

 

Проф. Петър Иванов: България е най-бързо на-
маляващата и изчезваща държава в света 

По данни на ЦРУ до 2050 г. в България ще живеят 3,5 млн. 
души, като българите ще бъдат по-малко от половината. 
Проф. д-р Петър Иванов е зам.-председател на Центъра за 
демографска политика и споделя мнението си за тревож-
ните демографски процеси у нас през последните години. 

НАСО осигурява българско участие на Европейския пев-

чевски фестивал 

От 1 до 3 май 2014 г. в Стокхолм, Швеция, ще се проведе 

Европейски певчевски фестивал 2014 за хора с интелектуал-

ни увреждания. Фестивалът се организира съвместно от 

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с 

увреждания и Upplands Väsby Kommun. В надпреварата ще 

участват талантливи изпълнители от 10 европейски държа-

ви. Българското участие в конкурса е осигурено с подкрепата 

на Национален алианс за социална отговорност. Виктория 

Дамянова е родена през 1993 г. в София.          Вижте повече 

 

Подготвят фестивал на изкуствата в Мездра 

На пресконференция официално бе представен проекта 

„Free fest „Магията на Мездра”, който се изпълнява от Общи-

на Мездра по ОП „Регионално развитие” на ЕС. Според Не-

ли Драганова, управител на „Триера Комюникейшънс”, стана 

ясно, че основната цел на проекта е повишаване и промоти-

ране ролята на културата като двигател на процеса на об-

новление и развитие на община Мездра, на културното нас-

ледство като мощно средство срещу социалната изолация и 

постигане на равнопоставеност на културната идентичност в 

процеса на социалната интеграция на различни социални, 

етнически и възрастови групи от населението, както и осигу-

ряване на подходяща, рентабилна и отговаряща на евро-

пейските изисквания културна инфраструктура.  

Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 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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28 април – София, Нетуъркинг събитие за младежи в нерав-

ностойно положение в рамките на проект "Get Ready 2 Work – 

Готови за работа" 

Кюстендил, Творчески ателиета за хора с увреждания 

„Ден на неограничените възможности“ 

Бяла Черква, Семинар на тема „Добрите практики – 

споделеният успех“ 

Карлово, Национален конкурс за писане на младежки 

проекти „ДА създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора  

Шумен, Добри практики при подготовката и изпълнени-

ето на проекти 

Стара Загора, Информационна среща за представяне 
на националната инициатива за младежки проекти 

29 април – Труд, Информационен семинар под мотото „ДА 

създаваме ЗАЕДНО“ 

Любимец, Информационна среща„Популяризиране на 

мрежата от ОИЦ в България, представяне на добри 

практики, информация за новия програмен период“ 

30 април – Сливен, Информационна среща за медиите 

Плевен, Среща с медии 

Тополовград, „Популяризиране на мрежата от ОИЦ в 

България, представяне на добри практики, информа-

ция за новия програмен период“ 

София, х-л Шератон, Информационен ден за създава-

не на условия за ефективно реализиране на комплекс-

ното административно обслужване чрез осигуряване 

на оперативна съвместимост на ключови регистри в 

централната администрация 

3-6 май – Мездра, Фестивалът на изкуствата „Free Fest: Ма-

гията на Мездра” 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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 Disabil-

ity, Уелс, член на борда на EASPD. Семинарът е част от 

дейностите по проект "Нови услуги за заетост" и от Евро-

пейската 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 жи-

вот” 

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 Disabil-

ity, 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 хора-

та с увреждания посредством популяризиране и реално при-

ложение на политиките за равни възможности и социално 

включване, чрез създаване на Център за подкрепа на хора с 

увреждания. 

20 май - Велико Търново, Обучение за работа с хора с 

увреждания 

Обучението е предназначено за служители и представите-

ли на социални услуги. Трейнингът ще разгледа специфики-

те на социалните услуги за хора с увреждания 

21 май - София, Обучителен център: Семинар "Качество 

на социалните услуги – стандарти, критерии, нормативна 

рамка" 

22 май - Кюстендил, Среща на доставчиците на социални 

услуги 

http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2286647_mladeji_v_neravnostoino_polojenie_organizirat_karierno/�
http://www.focus-news.net/news/2014/04/25/1911476/v-kyustendil-shte-se-provede-den-na-neogranichenite-vazmozhnosti.html�
http://www.focus-news.net/news/2014/04/25/1911476/v-kyustendil-shte-se-provede-den-na-neogranichenite-vazmozhnosti.html�
http://www.focus-news.net/news/2014/04/25/1911476/v-kyustendil-shte-se-provede-den-na-neogranichenite-vazmozhnosti.html�
http://www.focus-news.net/news/2014/04/25/1911476/v-kyustendil-shte-se-provede-den-na-neogranichenite-vazmozhnosti.html�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/28�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/29�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/04/30�
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://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/465-mezdra�
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/465-mezdra�
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/465-mezdra�
http://nasoki.bg/index.php/kultura/14-kultura/465-mezdra�
http://bit.ly/1nsgDi9�
http://bit.ly/QguEoe�
http://bit.ly/QguEoe�
http://bit.ly/QguEoe�
http://bit.ly/QguEoe�
http://bit.ly/1rsMYG5�
http://bit.ly/1rsMYG5�
http://bit.ly/1rsMYG5�
http://bit.ly/1rsMYG5�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDIG8�
http://bit.ly/1fdDM8R�
http://bit.ly/1fdDM8R�
http://bit.ly/1fdDM8R�
http://bit.ly/1fdDM8R�


Бр. 17(3)/28.04.2014 г. 

7 май – София, JCI Езиково кафе - София 

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

тиране на родители при проблеми в детското развитие 

11 май – София, Кампания „Книги за смет“ 

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

бис България 

17 май – Бургас, Кампания „Книги за смет“ 

18 май – Варна, Кампания „Книги за смет“ 

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 

Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспо-
собност" 2014-2020 към м.април 2014 г. 

Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани терито-
риални инвестиции в Северозападния район 2014-2020 г. 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
достъп до пространствени данни 

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобря-
ване на допълнителни средства за закупуване на учебници и 
учебни помагала, предоставяни за безвъзмездно ползване 

на децата и учениците в държавните, общинските и частните 
детски градини и училища 2014 

Проект на Постановление на Министерския съвет за измене-
ние и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 
защита от домашно насилие 

Проект на Закон за денонсиране на Европейската конвенция 
за законова защита на услуги, базирани на или представлява-
щи условен достъп 

http://www.ngobg.info/bg/messages/11374-jci-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8Fjci-language-cafe-sofia.html�
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.ngobg.info/bg/messages/11470-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82.html�
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://www.ngobg.info/bg/messages/11470-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82.html�
http://www.ngobg.info/bg/messages/11470-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82.html�
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.opcompetitiveness.bg/images/module3/1529_OPIC_2014_2020_v11.04.2014.pdf�
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1529_OPIC_2014_2020_v11.04.2014.pdf�
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1529_OPIC_2014_2020_v11.04.2014.pdf�
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module3/1529_OPIC_2014_2020_v11.04.2014.pdf�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1254�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1254�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1254�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1254�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1252�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1252�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1252�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1252�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1250�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1248�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1245�


Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
28 април – София, Нетуъркинг събитие за младежи в неравностойно положение в рамките на проект "Get Ready 2 Work – Готови за работа"
Кюстендил, Творчески ателиета за хора с увреждания „Ден на неограничените възможности“
Бяла Черква, Семинар на тема „Добрите практики – споделеният успех“
Карлово, Национален конкурс за писане на младежки проекти „ДА създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора 
Шумен, Добри практики при подготовката и изпълнението на проекти
Стара Загора, Информационна среща за представяне на националната инициатива за младежки проекти
29 април – Труд, Информационен семинар под мотото „ДА създаваме ЗАЕДНО“
Любимец, Информационна среща„Популяризиране на мрежата от ОИЦ в България, представяне на добри практики, информация за новия програмен период“
30 април – Сливен, Информационна среща за медиите
Плевен, Среща с медии
Тополовград, „Популяризиране на мрежата от ОИЦ в България, представяне на добри практики, информация за новия програмен период“
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
3-6 май – Мездра, Фестивалът на изкуствата „Free Fest: Магията на Мездра”
7 май – София, JCI Езиково кафе - София
8-9 май – Варна, Фондация „Карин дом“, Обучение за консултиране на родители при проблеми в детското развитие
11 май – София, Кампания „Книги за смет“
17-18 май – Пирдоп/Златица, Дни на отворени врати в Аурубис България
17 май – Бургас, Кампания „Книги за смет“
18 май – Варна, Кампания „Книги за смет“
29 май – 2 юни – Созопол, Фестивал „Созополис“
30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конференция по аутизъм, Фондация „Карин дом“
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
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.
20 май - Велико Търново, Обучение за работа с хора с увреждания
Обучението е предназначено за служители и представители на социални услуги. Трейнингът ще разгледа спецификите на социалните услуги за хора с увреждания
21 май - София, Обучителен център: Семинар "Качество на социалните услуги – стандарти, критерии, нормативна рамка"
22 май - Кюстендил, Среща на доставчиците на социални услуги
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
Бр. 17(3)/28.04.2014 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.
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Десет общини се класираха по Българо-швейцарската програма за социално включване
Във връзка с отправената покана към общините, които са областни центрове да предоставят предварителни концепции по Българо-швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи, звеното за управление на програмата информира, че след приключване на работата на оценителната комисия се класират 10 общини. Това са Монтана, Сливен, Търговище, Бургас, Русе, Пловдив, Добрич, Шумен, Габрово и Кюстендил. С решение на оценителната комисия, представено на УС на програмата, предварителната концепция на община Видин не се класира поради несъответствие с изискванията на програмата и наличие в концепцията на вече финансирани дейности по ОП Развитие на човешките ресурси. Другите общини, които остават извън финалното класиране са Варна, София, Благоевград, Хасково, Велико Търново, Пазарджик, Разград и Стара Загора.            Вижте повече
Нов социален проект на Община Мъглиж
На 25.04.2014 г., в заседателна зала на Община Мъглиж, пред местната общност бе представен нов социален проект на Община Мъглиж „Общността за ранна интервенция при деца с проблеми в развитието”, който се осъществява в рамките на проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми” на Гражданско сдружение «Алтернатива 55», финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".                                    Вижте повече
Семинар по Програма "Teacch”
На 23 април 2014 г. „Фонд за терапии на деца с аутизъм”, в партньорство с МБАЛ „Токуда Болница София”, проведе обучение на тема „Програма TEACCH” в Конгресния център на Токуда. Лектори бяха специалисти от University of North Carolina TEACCH (Autism Program), от екипа на д-р Джон Догърти /John Dougherty/ - професор по психология и директор на клиника „Greenville TEACCH”. TEACCH е програма за работа с деца с аутизъм и техните семейства, която е разработена в САЩ. Цялото наименование на програмата е "Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children" - терапевтиране и обучение на деца с аутизъм и подобни комуникативни нарушения.                          Вижте повече
Проекти за социални дейности готви Община Попово
Община Попово получи съгласието на местния парламент за кандидатстване с проект „Център за настаняване от семеен тип – за нашите деца” пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предвижда се наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца, дейности по организация и управление, както и същинската дейност по функционирането на Центъра. Единодушно бе гласувано разкриването на нови социални услуги, делегирани от държавата – „Дневен център за стари хора” с капацитет от 40 потребители, „Защитено жилище” за лица с психични разстройства с 10 места, „Дом за стари хора” в село Посабина с капацитет от 60 потребители и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост в село Медовина.                         Вижте повече
Приключи изграждане на звено „Милосърдие” в Сливо поле
На 23.04.2014г. в заседателната зала на ОбС Сливо поле се проведе заключителен семинар за отчетане на изпълнението на дейностите по проект по проект „Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле“, финансиран по ОП РЧП и съфинансиран от Европейския социален фонд с договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0040-С0001. Гости на срещата бяха г-н Сали Салиев-Председател на ОбС Сливо поле и г-жа Катя Петрова -главен експерт и регионален координатор на АСП. Това съобщи Йорданка Тонева - директор ЦСРИ "Здравец", с.Ряхово, Община Сливо поле и ръководител на проекта. 
Вижте повече
Готвят подписка за разкриване на услугата Дневен център за възрастни с увреждания в Казанлък
В Казанлък започва подписка за разкриване на услугата Дневен център за възрастни с увреждания. Повод за това е, че точно преди месец бе открита базата, а държавата не разкрива такава услуга за нуждаещите се. Дневният център има за цел да предоставя услуги на хора с увреждания на възраст от 18 до 35-годишна възраст и е разположен в общинската сграда, където от 5 години е открит и успешно работи Дневният център за деца с увреждания от 3 до 18 години. Центърът бе изграден като резултат от съвместен проект на Община Казанлък и Фондация „Сийдър" по Програмата за Хуманитарна помощ на Отдел за Военно сътрудничество към Посолството на САЩ в Република България.                                   Вижте повече
Изграждат Център за настаняване от семеен тип в Раднево
Стартира проект за изграждане на Център от семеен тип в Раднево. С него ще се изпълни един от основните приоритети на политиката за намаляване на бедността и социалната изолация, осигурявайки висококачествена социална услуга на 14 деца и младежи (вкл. с увреждания), настанени към момента в различни домове за медико-социални грижи. Ще се осигурят 12 нови работни места, 14 деца и младежи ще имат възможността да напуснат институцията и да заживеят в среда близка до семейната. Центърът ще се изгради с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие". 
Вижте повече
Три ЦНСТ за деца в риск са изградени в Сливен
На 21 април 2014 г. се проведе заключителна пресконференция по повод реализацията на проект за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Сливен. На пресконференцията инж. Иван Манчев - ръководител на проекта, обяви, че са изградени три центъра за настаняване от семеен тип, разположени в сливенските квартали „Дружба", „Сини камъни" и „Ново село". Центровете са предназначени за деца над 3 години и младежи от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) в град Кермен; деца и младежи на възраст между 3 и 18 години от Община Сливен, настанени към момента в други специализирани институции на територията на общината и извън нея. 
Вижте повече
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
в семинари с участието на експерти от Европа
Най-актуалните теми за 
развитие на социалните политики и услуги

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:
П. Танев, nsb@naso.bg 0884688466
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
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Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към м.април 2014 г.
Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014-2020 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни за безвъзмездно ползване на децата и учениците в държавните, общинските и частните детски градини и училища 2014
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие
Проект на Закон за денонсиране на Европейската конвенция за законова защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп
НОВИНИ ОТ НАСО
Международен семинар по политики за хора с увреждания „Европа 2020“
На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство със Столична община. Водещи лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, г-жа Минка Владимирова, директор на дирекция „Социални дейности“ в Столична община и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В семинара участваха представители на различни институции от социалния сектор, областна администрация, доставчици на социални услуги от София област, неправителствени организации, хора с увреждания и медии. Вижте повече
Работна среща между EASPD и Министерство на труда и социалната политика
На 24 април 2014 г. в Министерство на труда и социалната политика се състоя работна среща между г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО). В рамките на почти двучасовата среща бяха обсъдени изключително значими тематики в областта на деинституционализация за деца и възрастни, предстоящото разработване на Закон за социални услуги, развитието на социалния сектор и партньорството между правителството и неправителствения сектор, участието на гражданското общество в механизмите на Европейския семестър и разработване на стандарти за качество на социалните услуги у нас.                                                                    Вижте повече
Обсъждане на проект за принципи и стандарти за качество на социалните услуги
На 24 април 2014 г. в националния офис на Национален алианс за социална отговорност се състоя разширено обсъждане на проекта за принципи и стандарти за качество на социалните услуги. В обсъждането участва г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, който бе на двудневно работно посещение в България. В обсъждането участваха още членовете на Управителния съвет на НАСО, представители на НАСО за страната, членове на Алианса и екипа на националния офис. Общите принципи и стандарти за качество на социалните услуги са разработени от експертна група, включваща членове на партньорската мрежа на НАСО – водещи неправителствени организации, предоставящи социални услуги за деца и възрастни, членове на НАСО, представители на общините, както и управители на социални услуги от Столична община. 
Вижте повече
Регионален форум на доставчиците на социални услуги в Пловдив
На 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община Пловдив. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“. Специален гост и лектор на форума бе г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. Присъстваха доставчици на социални услуги от Пловдив и региона, представители на неправителствени организации и служители на областна и общинска администрация. Приветствени думи към участниците отправи г-н Георги Титюков, зам.-кмет на Пловдив. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, благодари на общинската администрация за ползотворното партньорство през изминалите години и определи съвместната работа на НАСО и Община Пловдив като изключително „съдържателна и резултатна“, включваща и участието на общинската администрация в проекти на Алианса. 
Вижте повече
Работна група за разработване на проект на Закон за социалните услуги
На 25 април 2014 г. се проведе първото заседание на междуведомствена работна група за разработване на проект на Закон за социалните услуги в България. Групата е сформирана със заповед на Министъра на труда и социалната политика, и Национален алианс за социална отговорност е редовен член в състава на групата. Г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, и председател на работната група уточни, че задачата на работната група е да „разработи предложения, които да бъдат основа за законодателни промени в социалната сфера“. Първият етап в работата на работната група ще бъде разработването на идейни предложения, които да залегнат в бъдещия проект на Закон за социалните услуги.                                                                       Вижте повече
КАЛЕНДАР
28 април - Световен ден по охрана на труда
29 април - Международен ден на танца (ЮНЕСКО)
Ден за почитане загиналите при трудови злополуки
1 май - Международен Ден на труда и на международната работническа солидарност
Празник на Конфедерацията на независимите синдикати
Празник на градовете Първомай и Суворово и на селата Дъбова Махала, Сливовик, Цонево
Празник на в. "Дума" и на левия печат у нас
Св. цар Борис-Михаил, именници: Борис, Богорис, Борислав, Борислава, Боряна
3 май - Световен ден за свобода на пресата (ЮНЕСКО)
4 май - Международен ден на металурга, пожарникаря и коминочистача
5 май - Международен ден на акушерката
Ден на протест на хората с увреждания (Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Европейската мрежа за независим живот (ENIL)
Св. мъченица Ирина, именници: Ирина, Ирена, Иринка, Ириней, Мира, Мирослав, Мирослава, Мирчо
6 май - Ден на храбростта, Празник на Военния орден “За храброст”
Празник на Българската армия
Ден на градовете Ветрен, Вършец, Каварна, Луковит, Мездра, Петрич,Пещера, Поморие, Русе, Хаджидимово, Якоруда, на общините Антон и Баните и на селата Замфир, Княжева Махала, Лозенец, Расово, Люляково, Изворово
Св. вмчк Георги Победоносец (Гергьовден), именници: Галя, Ганка, Ганчо, Генчо, Гео, Георги, Георгина, 
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
ЕК публикува кратък обзор на дейността си за последните 5 години
На 25 април 2014 г. Европейската комисия публикува кратък обзор на някои от основните си постижения в услуга на гражданите и предприятията в Европа през последните пет години. В публикувана онлайн брошура председателят Барозу изтъква основните постижения през настоящия мандат на Комисията, а всеки комисар посочва три конкретни примера за добавената стойност от дейността на Комисията в неговия ресор. 
Вижте повече
Предстои обсъждане на иновации в здравеопазването на европейско ниво
Правителството одобри българската позиция за участие в неформалния Съвет на министрите от Европейския съюз по заетостта и социалната политика, здравеопазването и потребителските въпроси. Форумът ще се проведе на 28 и 29 април в Атина. Акцент в частта „Здравеопазване” ще бъдат темите за иновациите и решенията на електронното здравеопазване, допринасящи за ефективността на здравните системи, включително електронна рецепта и мобилното здравеопазване (mHealth). Ще бъдат разгледани също миграцията в контекста на общественото здраве и влиянието на икономическата криза върху здравеопазването. Българската страна ще подчертае значимостта на иновациите и в частност ролята на електронното здравеопазване за подобряване на здравните системи. Ще бъде посочено и това, че сме в процес на изграждане на модерна здравно-информационна система.         Вижте повече
Стартира Национална програма „Сигурност“
Министерството на труда и социалната политика, в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи стартира нова програма – Национална програма „Сигурност“. Целта е да се ограничи безработицата чрез осигуряване на заетост в дейности по опазване на обществения ред. Реализацията на Програмата от една страна ще осигури работа и доходи от труд на безработни лица, а от друга – ще допринесе за подобряване на сигурността и опазване на обществения ред в най-малките и отдалечени населени места в страната. През 2014 г. по Програмата ще се разкрият 5 000 работни места, на които ще бъдат наети безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, за срок до 8 месеца.                               Вижте повече
Започна обсъждането на Стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион
В срок до 25 май 2014 г. ще се обсъжда проекта на Стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния регион 2014-2020. Интегрираните териториални инвестиции са нов и гъвкав инструмент за осъществяване на регионална политика в рамките на ЕС чрез интегрирани интервенции в рамките на предварително дефинирани територии през периода 2014-2020 г. Чрез него се цели постигането на комплексен положителен ефект в развитието на съответната територия, смекчаването на регионалните различия и по-ефективното усвояване на средствата от различните програми и инструменти за осъществяване на Европейската регионална политика чрез прилагането на интегриран подход в планирането и управлението на територията.           Вижте повече
Реиндустриализацията - финансов ресурс, човешки капитал и иновации
Приоритетите на българското правителство изцяло отразяват основните насоки на европейската политика и не случайно една от първите стъпки, които предприехме, бе за реиндустриализация на България. Тя е базирана на три основни стълба – достъп до финансов ресурс, подготовка на човешки капитал чрез реформа с дуалното образование и насърчаване на иновациите, които са изключително важни. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в приветствието си към 14-ото общо събрание на Българската стопанска камара (БСК). Във форума участваха премиерът Пламен Орешарски, членове на правителството, представители на международната конфедерация BUSSINESEUROPE, синдикалисти, ректори, учени, работодателски организации, посланици, компании от над 70 икономически сектора. Вижте повече
Приета е Националната програма за 2014 г. за превенция и защита от домашно насилие
В следващия месец трябва да бъде подписан национален координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие. Това е записано в одобрената днес от правителството годишна Програма за превенция и защита от домашното насилие. Неговата цел е да въведе стандартизиран подход в изпълнението на дейностите от различните институции и да оптимизира взаимодействието им в подкрепа на пострадалите хора. По отношение на превенцията Програмата предвижда разработването и въвеждането на превантивни програми сред деца от различни възрастови групи. 
Вижте повече
Панорама на професионалното образование в Пловдив
Най-големият форум за популяризиране на професионалното образование в България - Панорамата на професионалното образование, бе открита на 25 април 2014 г. в Пловдив от заместник-министъра на образованието и науката Атанаска Тенева. „За мен е чест и отговорност да открия Панорамата на професионалното образование, защото тук са заложени перспективите за реформа в професионалното образование и обучение“, заяви тя при старта на форума, в който участват повече от 400 ученици от над 200 професионални гимназии от цялата страна. „Панорамата ще ни покаже накъде трябва да вървим в тази област. Освен това тя е важна за избора на кариера и житейски път на учениците“, изтъкна още заместник-министър Тенева.                                                     Вижте повече
Стартира кампания за детска безопасност „Победи опасността!”
От 23 април 2014 г. стартира кампанията за детска безопасност „Победи опасността!”. Tя е част от инициативите за отбелязване на 2014 г. като Година на правата на детето. Държавната агенция за закрила на детето вярва, че момчетата и момичетата могат да реализират най-добре своите права когато им е осигурена безопасна среда за живот и развитие. За да се запознаят децата и младите хора в рамките на кампанията ще бъдат направени обучителни срещи в училища и детски градини, ще бъдат организирани кръгли маси и семинари. По време на кампанията „Победи опасността!” ще се проведат и два национални конкурса. Първият е за детска рисунка и фотография/фотоколаж.                      Вижте повече
7,2 млн. лв. се отпускат за осигуряване на субсидирана заетост
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 7,2 млн. лв. Средствата ще бъдат насочени към осигуряване на субсидирана заетост през тази година по Националния план за действие по заетостта. От тях ще се възползват 5000 безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, вкл. лица на социално подпомагане, продължително безработни и др.                Вижте повече
Допълнително финансиране за обществени трапезарии
Предвид положителния ефект от реализиране на социалната услуга „Обществени трапезарии“ в Закона за държавния бюджет за 2014 г. са осигурени близо 4.5 милиона лева за дейността им, с което се постига увеличение на финансовия ресурс на услугата с 82%. Гарантира се увеличение броят на ползвателите с 36% и с 9% размерът на хранодена в сравнение с 2013 година. Към момента социалната услуга се предоставя от 181 трапезарии във всички 27 области и в София – град, в 682 населени места, вкл. 525 села. Бенефициентите са 13 252 лица, при 9734 до началото на 2013 г.  
Вижте повече 
Съветът на децата обсъди дейността си през 2013 г. и 2014 г.
От 23 до 25 април 2014 г. Съветът на децата проведе първите си заседания за 2014 г. „Вие сте посланиците на децата от своите области и аз високо ценя ролята на Детския съвет в изграждането на уважение и респект към детските права. Очаквам от вас през следващите два дни да формирате своите предложения, инициативи и виждания за следващата година. Да се включите активно и да работите за популяризиране на правата на децата, заложени в Конвенцията на ООН, да станете посланици на ДАЗД сред младите хора. Създайте виртуално пространство, в което децата да обсъждат важни и интересни въпроси и обменят своите виждания за реализирането на правата си”.                                                          Вижте повече
Кръгла маса „Развитие на гражданския сектор – възможен ли е стратегически подход?“
На 25 април 2014 (петък) от 10:00 до 12:00 в хотел Радисън Блу се проведе кръгла маса на тема „Развитие на гражданския сектор – възможен ли е стратегически подход?“ Организатори на събитието бяха Български център за нестопанско право (БЦНП), Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП), Национална мрежа за децата (НМД), Форум гражданско участие (ФГУ) и Български дарителски форум (БДФ), в партньорството с Дарик радио. Заедно те включват в мрежите си повече от 250 организации. Целта на кръглата маса беше да се обсъдят конкретните ангажименти, които държавата трябва да поеме за създаване на условия за независимост и устойчивост на гражданските организации в България. 
Вижте повече
София е финалист в конкурса на Блумбърг
Столична община е сред 21 финалисти в международния конкурс на фондация „Bloomberg Philanthropies“ „Предизвикателство за кметове“. София участва в надпреварата заедно с още 155 европейски града с население над 100 000 души. Идеята, с която градът се яви в конкурса, беше избрана чрез конкурс сред стотици предложения и представлява пътуваща работилница, която разкрасява оживени, но занемарени градски локации. Нейни автори са Destructive Creation, които добиха популярност с подобни акции в София. „Столична община работи активно с граждански организации, които се включват с идеи и действия за развитието на София. Уверени сме, че мобилна работилница ще е работещ проект, решаващ реални градски проблеми“, заяви г-жа Йорданка Фандъкова по повод класирането на града в международната надпревара.                                                             Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
НСИ: Население и демографски процеси през 2013 г.
Негативните тенденции в развитието на демографските процеси през последните десетилетия и настъпилите в резултат изменения в броя и структурите на населението оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита. Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Като положителни тенденции през 2013 г. могат да се отчетат намаляващата обща и детска смъртност и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.      Вижте повече
Едва 31% от българите са доволни от условията на труд
Едва една трета от българите са доволни от условията при които работят. Това показва публикувано днес проучване на Евробарометър, в което се изследва как кризата е засегнала качеството на труда, съобщиха от ЕК. Средното ниво на удовлетвореност от индивидуалните условия на труд в ЕС е 77%. Докато малко повече от половината от европейските работници смятат, че условията на труд в тяхната страна са добри (53%), мнозинството (57%) все пак считат, че индивидуалните им условия на труд са се влошили през последните пет години. Налице са много големи разлики между държавите членки, като процентите варират от 94% за Дания до 38% за Гърция. Като цяло повечето работници изразяват високи нива на удовлетвореност от работното време (80%) и здравословните и безопасни условия на работното място (85%). Вижте повече
Бр. 17(3)/28.04.2014 г.
КЦМ 2000 АД дари Атомно-абсорбционен спектрофотометър на УМБАЛ „Свети Георги”
Атомно-абсорбционен спектрофотометър (AAS) на американската фирма „Термо Фишер Сайънтифик”, модел 3000 iCP получи като дарение на 16 април 2014 г. екипът на Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив. Дарението бе връчено от главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД инж. Румен Цонев. Проф. Жанет Грудева - заместник-директор по диагностична и лечебна дейност благодари от името на УМБАЛ „Св.Георги” и изрази надежда за съвместно сътрудничество и занапред. Общата стойност на дарението е в размер на USD 80 000.                   Вижте повече
Dundee Precious Metals финансира Библиотека на играчките и центрове за семейно консултиране
Фондация за децата в риск по света (WWO) и Dundee Precious Metals си партнират, за да предоставят услуги за ранна интервенция в помощ на деца в три общности в България. WWO работи в България от 2004 г. и се заема с проблеми като изграждането на привързаност и забавяне в развитието на деца, живеещи без родителска грижа. През 2008 г. WWO разработва програма, фокусирана върху играта като ресурс за подкрепа на взаимоотношенията между полагащия грижи и дете, с която цели да обърне внимание на децата в риск и техните специални нужди по време на развитието им. Структурата на проекта е базирана на идеята за Библиотека на играчките, която включва оборудване със стимулиращи играчки и образователни материали, които да помогнат на децата да достигнат своя потенциал за развитие чрез игра.           Вижте повече
Vivacom Fund инвестира 2 млн. лв. в социални проекти
Vivacom Fund ще инвестира 2 млн. лв. в социалнo ангажирани проекти през тази година, съобщи на специално събитие в сряда вечерта главният изпълнителен директор на Vivacom Атанас Добрев. Vivacom Fund ще обедини главните направления, в които се съсредоточава корпоративната социална отговорност на компанията. Акцент Vivacom поставя върху образованието. Съвместно с Института по математика и информатика към БАН и Съюза на математиците в България Vivacom осъществява пилотен проект за иновативно преподаване на математика и информатика в училищата. Онлайн платформата VIVA Cognita е с безплатен достъп за всички ученици в страната.                                                                   Вижте повече
ИНТЕРВЮ
Социалният проект на община Созопол създава условия за социална интеграция
Община Созопол приключи проекта„ Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от община Созопол”. Проектът се осъществява чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика” Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001 „Помощ в дома”. Той е съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 220 960, 17 лева. Общата цел на проекта е да се създадат условия за социална интеграция на хора с увреждания и възрастни самотни хора. За равносметката от свършеното по проекта Радио „Фокус”-Бургас разговаря с Вяра Милчева, ръководител на проекта.
Радмила Рангелова: Интересът към социалния патронаж в Кюстендил е голям
Радмила Рангелова е бивш зам. кмет в община Кюстендил и настоящ общински съветник от Коалиция ”Кюстендил”. Над 240 души ежедневно обслужва “Домашен социален патронаж” – Кюстендил. Освен това социалната служба се грижи и за приготвянето на храната на 50 души социално слаби жители на областния център, записани в разкритата преди четири години трапезария към доброволческото женско дружеството “Майчина любов”.

Проф. Петър Иванов: България е най-бързо намаляващата и изчезваща държава в света
По данни на ЦРУ до 2050 г. в България ще живеят 3,5 млн. души, като българите ще бъдат по-малко от половината. Проф. д-р Петър Иванов е зам.-председател на Центъра за демографска политика и споделя мнението си за тревожните демографски процеси у нас през последните години.
НАСО осигурява българско участие на Европейския певчевски фестивал
От 1 до 3 май 2014 г. в Стокхолм, Швеция, ще се проведе Европейски певчевски фестивал 2014 за хора с интелектуални увреждания. Фестивалът се организира съвместно от Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и Upplands Väsby Kommun. В надпреварата ще участват талантливи изпълнители от 10 европейски държави. Българското участие в конкурса е осигурено с подкрепата на Национален алианс за социална отговорност. Виктория Дамянова е родена през 1993 г. в София.          Вижте повече

Подготвят фестивал на изкуствата в Мездра
На пресконференция официално бе представен проекта „Free fest „Магията на Мездра”, който се изпълнява от Община Мездра по ОП „Регионално развитие” на ЕС. Според Нели Драганова, управител на „Триера Комюникейшънс”, стана ясно, че основната цел на проекта е повишаване и промотиране ролята на културата като двигател на процеса на обновление и развитие на община Мездра, на културното наследство като мощно средство срещу социалната изолация и постигане на равнопоставеност на културната идентичност в процеса на социалната интеграция на различни социални, етнически и възрастови групи от населението, както и осигуряване на подходяща, рентабилна и отговаряща на европейските изисквания културна инфраструктура. 
Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
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.
Гергана, Гинка, Гиньо, Гиргин,Гиргина, Гоце, Гюро, Гюрга, Гюргелена, Йорго, Порица
7 май - Ден на радиото и телевизията
8 май - Международен ден на Червения кръст и Червеният полумесец
Празник на село Видлица
9 май - Ден на Европа
10 май - Професионален празник на химика
11 май - Ден на град Ловеч
Ден на град Шумен
Ден на библиотекаря
Световен ден на молитвата
Св. Св. Кирил и Методий, именници: Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методи, Методий
НАСО Ви поздравява с настъпващите празници!
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