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алианс за социална отговорност /НАСО/ организират 
Девети национален форум на доставчиците на социал-
ни услуги.  
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 КАЛЕНДАР 

14 май - Празник на град Дулово 

Празник на "Икономически университет - Варна"  

15 май - Световен ден на климата 

Международен ден на семейството 

Празник на град Плевен 

17 май - Международен ден срещу хомофобията и 

трансфобията 

Международен ден на телекомуникациите 

Световен ден на информационното общество 

Световен ден за борба с хипертонията 

Ден на българския спорт 

18 май - Международен ден на музеите 

Международен ден на ваксината срещу СПИН 

 

НАСО поздравява  

всички с настъпващите празници! 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

70-годишен юбилей на председателя на ХобиСклуб 

На 9 май 2014 г. се проведе честване на 70 годишния юбилей 
на председателя на ХобиСклуб и представител на НАСО в 
Добрич, г-н Иван Тодоров. Честването се проведе в Художес-
твената галерия на гр. Добрич в присъствието на много гости, 
приятели, партньори, представители на организации от соци-
алната, културната и обществените сфери. Специални позд-
равления към юбиляра направиха кмета на гр. Добрич, г-жа 
Детелина Николова и председателя на НАСО г-н Георги Ге-
оргиев.Поздравителни адреси бяха прочетени също от името 
на Областна администрация и други институции и организа-
ции от Добрич.                                                        Вижте повече 

Приет е Националният социален доклад за 2013-2014 г. 

Правителството прие Национален социален доклад на Репуб-

лика България за 2013-2014 г. Документът обобщава постиг-

натия напредък по отношение на националната цел за нама-

ляване броя на лицата, живеещи в бедност, с 260 хил. души 

до 2020 г. Представени са ключови реформи и мерки в об-

ластта на социалното включване, на пенсиите, на здравната и 

дългосрочната грижа, които са реализирани и които предсто-

ят да бъдат предприети в периода от 1 юли 2013 г. до среда-

та на тази година. Тематичен фокус на Националния социа-

лен доклад е осигуряването на достъп до социална защита на 

млади безработни лица.                                         Вижте повече 

Отчетен е напредъкът в процеса за постигане на равно-
поставеност на жените и мъжете 

Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жени-

те и мъжете за 2013 г. Той отчита изпълнението на национал-

ния план за действие в тази област. Поставените в плана 

цели са свързани с предотвратяване и премахване на дискри-

минацията, основана на признак пол. Специално внимание в 

Доклада е отделено на мерките за насърчаване на равенство-

то на жените и мъжете в процесите на вземането на решения, 

съвместяване на професионалния и семейния живот, превен-

ция и защита от всички форми на насилие, включително до-

машното насилие.                                                   Вижте повече 

Неформален съвет по заетост, социална политика, здра-

веопазване и потребителски въпроси в Атина 

Заместник-министърът на труда и социалната политика Роси-

ца Янкова участва на 30 април 2014г. в Неформален съвет по 

заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси в Атина. Темите, които се обсъдиха по време на фо-
рума, бяха реформи на трудовия пазар и икономическо възс-

тановяване и социални политики. „Подходът на България в 

борбата с дългосрочната безработица включва мерки като 

профилиране на безработните, изготвяне на индивидуални 

планове и ограничаване на престоя без работа”, съобщи за-

местник-министър Янкова.                                     Вижте повече 

ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020” бе предс-

тавена на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания 

Членовете на Националния съвет за интеграция на хората с 

увреждания се запознаха на 8 април 2014г. с достъпа до фи-

нансиране и приоритетните оси на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР). На за-

седанието присъстваха заместник-министрите на труда и со-

циалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров, както и 

заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес 

Налбант. НАСО също участва като редовен член на НСИХУ. 

„Преодоляването на дискриминацията и подкрепата за осигу-

ряването на равни възможности и равенство между половете 

в новата оперативна програма спомагат за постигането на 

заетост, повишаване на икономическата активност, намалява-

не на безработицата и насърчаване на социалното включва-

не”, отбеляза заместник-министър Янкова.          Вижте повече 

http://bit.ly/RBxuEL�
http://nasoki.bg/index.php/9-socialni-politiki/470-soc-doklad�
http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/471-gender-equality�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/472-2014-05-12-12-19-12�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/473-hr-pre�


ДАЗД стартира изпълнението на проект по ОП 

„Административен капацитет” 

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ стартира 

изпълнението на проект „Изграждане на модерна, многофун-

кционална и висококвалифицирана администрация на ДАЗД 

за осъществяване на ръководните, координационните и конт-

ролните й функции в областта на закрилата и правата на 

децата на национално и международно ниво”. Проектът се 

осъществява по приоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефектив-

на държавна администрация” и е с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфи-

нансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд.                                                                       Вижте повече 

Стартира изпълнението на проект „Повишаване на ква-

лификацията на служителите в АСП” 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) е бенефициент по 

договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Административен капацитет", съфинансирана от 

ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на про-

ект „Повишаване квалификацията на служителите в Агенция 

за социално подпомагане". Проектът стартира на 22 април 

2014 г. и ще се изпълнява в продължение на 9 месеца. Об-

щата му цел е подобряване на професионалната компетент-

ност на служителите в АСП за по-ефективно и ефикасно из-

пълнение на задълженията им.                            Вижте повече 

АХУ спира финансиране на самостоятелна стопанска 

дейност за 2014 г. 

Поради изчерпване на средствата, до края на 2014 г. няма да 

се приемат повече проекти по методика за класиране, фи-

нансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване 

и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица 

с трайни увреждания на основание чл. 19, ал.1 от  Правилни-

ка за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреж-

дания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.       Вижте повече 

Стартира трета процедура за присъждане на Етикета за 

иновации и добро управление на местно ниво 

Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво 

(СИДУМН) на Съвета на Европа (СЕ) е приета на 15-тата се-

сия на Конференцията на европейските министри, отговорни 

за местното и регионално управление на СЕ през октомври 

2007 г. във гр. Валенсия, Испания. В нея са изведени 12 прин-

ципа за добро демократично местно управление. Амбицията 

на СЕ е чрез изпълнението на СИДУМН да стимулира съвмес-

тни действия от национално и местно ниво, с цел подобрява-

не на качеството на управление на всички нива, започвайки от 

нивото, което е най-близо до гражданите и където стабилната 

и ефективно функционираща демокрация е от съществено 
значение.                                                                  Вижте повече 

Предвижда се комбинирана форма на обучение за деца 

със специални образователни потребности 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане 

на Закона за народната просвета, с които се регламентират 

редът и условията за организиране на комбинирана форма на 

обучение за деца със специални образователни потребности, 

които се обучават по индивидуални образователни програми. 

Новата форма на обучение беше въведена с измененията в 

Закона, направени през септември м. г. Тя включва обучение 

при условията и по реда на дневна форма и индивидуално 

обучение по един или няколко учебни предмета от училищния 

или индивидуалния учебен план.                           Вижте повече 

 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се 

разширява 

Икономическите перспективи на ЕС се подобряват. На фона 

на водещи икономически показатели, които сочат, че расте-

жът на БВП набира скорост, условията за устойчиво възста-

новяване в средносрочен план също се подобряват. След 
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последната зимна прогноза на Комисията перспективите за 

ЕС и еврозоната потвърждават слабо, но продължаващо въз-

становяване. След нарастване на реалния БВП с 1,6% в ЕС и 

с 1,2% в еврозоната през 2014 г. се очаква през 2015 г. темпо-

то на растеж да се ускори съответно до 2% и 1,7%. Въпреки 

че различията в растежа ще се запазят, разликата между 

страните с най-добри резултати и тези, които все още изпит-

ват трудности, ще намалее. Очаква се през 2015 г. всички 

икономики в ЕС отново да бележат растеж.        Вижте повече 

КСО практиките навлизат сред МСП у нас 

Малкият и среден бизнес в България се интересува как да 

бъде отговорен към обществото и околната среда. Най-често 

компаниите от този сегмент инвестират в развитие на собст-
вените си служители и в екологични инициативи. 42% от мал-

ките и средни предприятия смятат, че тези практики имат 

положително влияние върху финансовите им резултати, a 

43% изтъкват като основни пречки да са по-отговорни липса-

та на изисквания от страна на държавата както и липсата на 

подготвени кадри по темата. Това сочи изследване, базирано 

на данни от изследване на консултантска къща “Стратегии”, 

НСИ и Националната стратегия за МСП 2014-2020.  

Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Социалната инициатива „Приятел на месец Май“ с Бате 

Николай 

Актьорът Николай Стефанов Николаев е приятелят, който 

прие с огромна радост поканата на Направление „Социални 

дейности и интеграция на хора с увреждания“ да стане прия-

тел на месец Май. И малки, и големи го знаят като Бате Нико-

лай от телевизионното предаването „Сладкарница „Захарно 

петле", а за болните деца от „Пирогов" актьорът е проф. д-р 

Коко. В болницата доц. Коко лекува болните деца със смях и 

фокуси.  По идея на г-жа Албена Атанасова – заместник кмет 

на Столична община, със стартирането на инициативата 

„Приятел на месеца“ се очаква да се провокира вниманието не 

само на популярните и любими актьори, изпълнители, музи-

канти, писатели, поети, художници, спортисти, общественици 

и т.н., а да се засили и активността, мотивацията и желанието 

за съпричастност на всеки гражданин на столицата ни.  

Вижте повече 

Увеличаване на потребителите на услугата „Личен асис-

тент” в община „Тунджа” 

По Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема 

за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 - 

„АЛТЕРНАТИВИ” на Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси 2007-2011”, по който община „Тунджа е парт-
ньор на Агенцията за „Социално подпомагане”, предстои 

сключване на договори с 2 –ма нови потребители. В рамките 

на 4 ч./ дневно те ще получават грижи в семейна среда от два-

ма лични асистенти. Това е възможно благодарение на увели-

чената месечна часова квота на община „Тунджа”.  

Вижте повече 

Обмен на опит в Германия по проект за социално включ-

ване 

През месец април се проведе проучвателно посещение в Гер-

мания в рамките на Проект „Социално включване на правона-

рушители чрез иновативни модели на социални предприятия”, 

изпълняван от Фонд за превенция на престъпността – ИГА. 

Десетчленна делегация - представители на български инсти-

туции, неправителствени организации и общини – целева гру-

па на проекта, имаха възможност да се запознаят с германс-

кия опит в развитието на иновативните модели на социални 

предприятия за правонарушители. Домакин на визитата бе 

германската организация “Xit ” GmbH – партньор на Фонд – 

ИГА в проекта.                                                          Вижте повече 

Домашен социален патронаж обслужва вече над 800 бур-

газлии 

Домашен социален патронаж - Бургас вече обслужва жители 

на гр. Българово и с. Брястовец. 8 възрастни и болни хора от 
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двете населени места ползват услугата доставка на топла 

питателна храна по домовете. Неотдавна Община Бургас 

закупи три чисто нови автомобила за патронажа. Това подоб-

ри работата и позволи разкриването на десети район за раз-

нос на храна от 1 април. Потребителите на услугата Домашен 

социален патронаж са вече над 800 души. Право да я ползват 

имат лица над 60 години в пенсионна възраст, инвалиди с 

над 71 % нетрудоспособност, деца инвалиди.     Вижте повече 

Симитли приключва социален проект за близо 200 000 лв. 

На финалната права е изпълнението на проект „Грижа в до-

ма" в община Симитли. Създадено бе звено за социални по-

часови услуги в домашна среда. Инициативата бе насочена 

към подобряване качеството на живот и здравето на хора от 
социално уязвими групи. Звеното функционира към Домашен 

социален патронаж. По проекта бяха обхванати 82 души, като 

те бяха обгрижвани от 37 лица - домашен помощник, дома-

шен санитар и сътрудник социални дейности. Лицата, които 

се ползваха от новата услуга, са с трайни увреждания, самот-

но живеещи, с невъзможност за самообслужване, социално 

изолирани възрастни и деца или в риск от социално изолира-

не.                                                                             Вижте повече 

Подкрепа за социално включване в Община Крушари 

В продължение на 12 месеца над 60 самотно живеещи въз-

растни и деца с увреждания са получили почасови услуги за 

лична помощ и комунално-битови дейности. Освен това, те са 

имали възможност да получат и услуги, свързани със социал-

ното включване – организиране на свободното време, под-

държане на лични контакти и възстановяване на умения за 

самостоятелен начин на живот. Това съобщиха кметът на 

община Крушари Добри Стефанов и Димитрина Желева - 

директор на дирекция "Регионално развитие и хуманитарни 

дейности" в общината. Те отчетоха пред журналисти реализа-

цията на проекта „Подкрепа за социално включване“, който се 

реализира в рамките на 15 месеца с финансиране по опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“.  

Вижте повече 

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник 

17 деца и младежи с увреждания вече са настанени в новите 

социални центрове, които откри наскоро общината. 12 от тях 

обитават новия Център за настаняване от семеен тип, а оста-

налите - защитеното жилище в кв. "Изток". Децата са изведени 

от домове и настанени в новите си жилища през миналия ме-

сец. Едно дете е преместено от Дома за медико-социални гри-

жи в Перник, а останалите идват от различни специализирани 

институции в страната. Перник е един от първите градове в 

страната, в който стартира процеса на деинституционализаци-

ята на децата от домовете. През първия етап от проекта бяха 

изградени Центърът за настаняване от семеен тип в кв. 

"Драгановец" и защитеното жилище в "Изток".      Вижте повече 

Представиха новите услуги за деца с увреждания в Монта-

на 

Кметът на Монтана Златко Живков представи новите социални 

услуги, които бяха разкрити в общината по проект „Моят дом” – 

3 центъра за настанявана от семеен тип за деца с увреждания 

и защитено жилище. Той се изпълнява по Оперативна програ-

ма“Развитие на човешките ресурси” по процедурата “Да не 

изоставяме нито едно дете”. Общата стойност на проекта e 

692 385 лева. Целта е да се реализира устойчив модел за де-

институционализация на деца с увреждания, чрез развитие на 

алтернативни резидентни услуги в Община Монтана. Специ-

фичната цел е да се реализира модел за качествена грижа за 

децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди 

на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или в среда 

близка до семейната.                                               Вижте повече 
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 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Кампания събра 50 000 лева за деца в приемни семейства 

50 000 лева е сумата, която беше събрана в рамките на фон-

донабираща кампания за децата в приемни семейства в Бъл-

гария. Кампанията е част от второто издание на проекта 

„Приеми дете. Създай бъдеще”, чрез който Мтел подкрепя 

приемната грижа в България. Телекомът реализира фондона-

биращата кампания с цел приобщаването на обществото към 

каузата на приемната грижа и популяризирането усилията на 

приемните родители в името на по-доброто бъдеще на деца-

та. Допълнителните средства са набрани чрез кратки текстови 

съобщения на дарителски номер 17 777 с текст DMS DETE, 

чрез банков превод и в касичките, разположени във всеки 

един от магазините на телекома в страната.        Вижте повече 

Над 400 служители на Овергаз доброволстваха в страната 

Над 400 души, 31 инициативи в 19 града на страната. Така 

изглеждаше „Денят на доброволчеството” за служителите на 

най-голямата частна газова компания у нас Овергаз, който се 

проведе за четвърти пореден път. На 10-ти май 2014 година 

1/3 от работещите в дружеството замениха офисите с участи-

ето си в многобройни доброволчески каузи. Те засадиха игло-

листни дръвчета в Монтана и Разлог, почистиха парковете в 

Нова Загора, Пазарджик, Стара Загора и Асеновград, разкра-

сиха площадките на детските градини в Ловеч, Попово, Разг-

рад и Русе, помогнаха в облагородяването на дворовете на 

социални заведения в Петрич, Кюстендил, Нови пазар, София 

и Варна.                                                                    Вижте повече 

Амилум България - с дарение за 4 социални институции 

За 20-годишния юбилей на първото в страната приватизирано 

предприятие „Амилум България” неговите служители и парт-

ньори направиха дарение от общо 20 000 лв. за четири соци-

ални институции в Разград. Събраните средства са за: Цен-

тър „Емилиян”, Дома за деца без родителска грижа, Дома за 

стари хора и Дома за възрастни с деменция – уточни директо-

рът на фирмата Светлозар Караджов. Официалната част от 

отбелязването на юбилея бе в Художествената галерия 

„Проф. Илия Петров”, водещ на церемонията бе синоптичката 

от Нова телевизия Десислава Банова.                   Вижте повече 

 ИНТЕРВЮ 

Лазар Лазаров: Хората с увреждания да са равнос-
тойни на пазара на труда 

 

Министър Таня Андреева: Външен одит може да 
спаси десет болници пред фалит 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Павилион на щастието откриха във В. Търново 

Павилион на щастието беше открит в парк „Марно поле" във 

Велико Търново. Футуристичната конструкция, проектирана и 

изградена от архитект Стефан Цонев, ще се превърне във 

важна част от комуникационната стратегия по кандидатурата 

на Велико Търново за Европейска столица на културата през 

2019 година. Това ще бъде място за социални контакти и 

художествени прояви, както и информационен център. Граж-

даните могат да оставят тук свои идеи и предложения за реа-

лизирането на кандидатурата ни за престижната европейски 

титла, каза при откриването на съоръжението зам.-кметът 

Ганчо Карабаджаков.                                             Вижте повече 
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13 май – София, Годишно информационно събитие на Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси”, с участи-

ето на комисар Ласло Андор, член на Европейската комисия, 

отговарящ за заетост, социални въпроси и приобщаване 

13 май – София, Официално откриване на „Еразъм+“ 

13 – 15 май – София, Тридневно изложение „Младежта в 

движение” 

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“ 

29 – 31 май – Албена, Национална среща на финансистите 
от общините, НСОРБ 

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

ция по аутизъм, Фондация „Карин дом“ 

31 май – София, СУ, Форум за кариерно развитие „Кариера с 

кауза“ 

 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. Тренингът 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 
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 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

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) 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Постановление за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2014 година за изплащане на стипендии по 
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища през 2014 година 

Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г. 

Публично обсъждане на актуализиран четвърти вариант на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 
- 2020 г. (Работен вариант) 

Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспо-
собност" за програмен период 2014-2020 г. 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
насърчаване на заетостта 
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Бр. 18-19(3)/12.05.2014 г.
Бр. 18-19(3)/12.05.2014 г.
Бр. 18-19(3)/12.05.2014 г.
13 май – София, Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с участието на комисар Ласло Андор, член на Европейската комисия, отговарящ за заетост, социални въпроси и приобщаване
13 май – София, Официално откриване на „Еразъм+“
13 – 15 май – София, Тридневно изложение „Младежта в движение”
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“
29 – 31 май – Албена, Национална среща на финансистите от общините, НСОРБ
30 май – 1 юни – Златни пясъци, Международна конференция по аутизъм, Фондация „Карин дом“
31 май – София, СУ, Форум за кариерно развитие „Кариера с кауза“
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. Тренингът 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. 18-19(3)/12.05.2014 г.
Бр. 18-19(3)/12.05.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
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)
Бр. 18-19(3)/12.05.2014 г.
Бр. 18-19(3)/12.05.2014 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
11-13 ЮНИ 2014 г.

Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ организират Девети национален форум на доставчиците на социални услуги. 
Срок за регистрация: 23 май 2014 г.

Вижте: Програма и Регистрационен формуляр

За допълнителна информация, справки и регистрация:
Организационни въпроси:                  Финансови въпроси: 
Павлин Танев - 0884 688 466             Калинка Павлова 
Радосвета Иванова - 0884 688 414    0884 688 443; 
                                                               052/ 830 169
Съдържание:

Новини от НАСО 	2
Национални политики 	2 
Коментари и анализи 	3
Социални услуги 	4
Корпоративна отговорност	6
Интервю 	6
Култура и изкуство 	6
Предстоящо 	7
Възможности за финансиране 	8
Нормативни документи и промени 	8
Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 година за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 година
Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г.
Публично обсъждане на актуализиран четвърти вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. (Работен вариант)
Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за програмен период 2014-2020 г.
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
НОВИНИ ОТ НАСО
КАЛЕНДАР
14 май - Празник на град Дулово
Празник на "Икономически университет - Варна" 
15 май - Световен ден на климата
Международен ден на семейството
Празник на град Плевен
17 май - Международен ден срещу хомофобията и трансфобията
Международен ден на телекомуникациите
Световен ден на информационното общество
Световен ден за борба с хипертонията
Ден на българския спорт
18 май - Международен ден на музеите
Международен ден на ваксината срещу СПИН

НАСО поздравява 
всички с настъпващите празници!
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
70-годишен юбилей на председателя на ХобиСклуб
На 9 май 2014 г. се проведе честване на 70 годишния юбилей на председателя на ХобиСклуб и представител на НАСО в Добрич, г-н Иван Тодоров. Честването се проведе в Художествената галерия на гр. Добрич в присъствието на много гости, приятели, партньори, представители на организации от социалната, културната и обществените сфери. Специални поздравления към юбиляра направиха кмета на гр. Добрич, г-жа Детелина Николова и председателя на НАСО г-н Георги Георгиев.Поздравителни адреси бяха прочетени също от името на Областна администрация и други институции и организации от Добрич.                                                        Вижте повече
Приет е Националният социален доклад за 2013-2014 г.
Правителството прие Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г. Документът обобщава постигнатия напредък по отношение на националната цел за намаляване броя на лицата, живеещи в бедност, с 260 хил. души до 2020 г. Представени са ключови реформи и мерки в областта на социалното включване, на пенсиите, на здравната и дългосрочната грижа, които са реализирани и които предстоят да бъдат предприети в периода от 1 юли 2013 г. до средата на тази година. Тематичен фокус на Националния социален доклад е осигуряването на достъп до социална защита на млади безработни лица.                                         Вижте повече
Отчетен е напредъкът в процеса за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете
Правителството прие Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г. Той отчита изпълнението на националния план за действие в тази област. Поставените в плана цели са свързани с предотвратяване и премахване на дискриминацията, основана на признак пол. Специално внимание в Доклада е отделено на мерките за насърчаване на равенството на жените и мъжете в процесите на вземането на решения, съвместяване на професионалния и семейния живот, превенция и защита от всички форми на насилие, включително домашното насилие.                                                   Вижте повече
Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в Атина
Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова участва на 30 април 2014г. в Неформален съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси в Атина. Темите, които се обсъдиха по време на форума, бяха реформи на трудовия пазар и икономическо възстановяване и социални политики. „Подходът на България в борбата с дългосрочната безработица включва мерки като профилиране на безработните, изготвяне на индивидуални планове и ограничаване на престоя без работа”, съобщи заместник-министър Янкова.                                     Вижте повече
ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020” бе представена на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Членовете на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания се запознаха на 8 април 2014г. с достъпа до финансиране и приоритетните оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” (ОПРЧР). На заседанието присъстваха заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Янкова и Лазар Лазаров, както и заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант. НАСО също участва като редовен член на НСИХУ. „Преодоляването на дискриминацията и подкрепата за осигуряването на равни възможности и равенство между половете в новата оперативна програма спомагат за постигането на заетост, повишаване на икономическата активност, намаляване на безработицата и насърчаване на социалното включване”, отбеляза заместник-министър Янкова.          Вижте повече
ДАЗД стартира изпълнението на проект по ОП „Административен капацитет”
Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ стартира изпълнението на проект „Изграждане на модерна, многофункционална и висококвалифицирана администрация на ДАЗД за осъществяване на ръководните, координационните и контролните й функции в областта на закрилата и правата на децата на национално и международно ниво”. Проектът се осъществява по приоритетна ос 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” и е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.                                                                       Вижте повече
Стартира изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в АСП”
Агенцията за социално подпомагане (АСП) е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в Агенция за социално подпомагане". Проектът стартира на 22 април 2014 г. и ще се изпълнява в продължение на 9 месеца. Общата му цел е подобряване на професионалната компетентност на служителите в АСП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.                            Вижте повече
АХУ спира финансиране на самостоятелна стопанска дейност за 2014 г.
Поради изчерпване на средствата, до края на 2014 г. няма да се приемат повече проекти по методика за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания на основание чл. 19, ал.1 от  Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.       Вижте повече
Стартира трета процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво
Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво (СИДУМН) на Съвета на Европа (СЕ) е приета на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за местното и регионално управление на СЕ през октомври 2007 г. във гр. Валенсия, Испания. В нея са изведени 12 принципа за добро демократично местно управление. Амбицията на СЕ е чрез изпълнението на СИДУМН да стимулира съвместни действия от национално и местно ниво, с цел подобряване на качеството на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-близо до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от съществено значение.                                                                  Вижте повече
Предвижда се комбинирана форма на обучение за деца със специални образователни потребности
Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, с които се регламентират редът и условията за организиране на комбинирана форма на обучение за деца със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми. Новата форма на обучение беше въведена с измененията в Закона, направени през септември м. г. Тя включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.                           Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Икономическа прогноза на ЕС — основата на растежа се разширява
Икономическите перспективи на ЕС се подобряват. На фона на водещи икономически показатели, които сочат, че растежът на БВП набира скорост, условията за устойчиво възстановяване в средносрочен план също се подобряват. След последната зимна прогноза на Комисията перспективите за ЕС и еврозоната потвърждават слабо, но продължаващо възстановяване. След нарастване на реалния БВП с 1,6% в ЕС и с 1,2% в еврозоната през 2014 г. се очаква през 2015 г. темпото на растеж да се ускори съответно до 2% и 1,7%. Въпреки че различията в растежа ще се запазят, разликата между страните с най-добри резултати и тези, които все още изпитват трудности, ще намалее. Очаква се през 2015 г. всички икономики в ЕС отново да бележат растеж.        Вижте повече
КСО практиките навлизат сред МСП у нас
Малкият и среден бизнес в България се интересува как да бъде отговорен към обществото и околната среда. Най-често компаниите от този сегмент инвестират в развитие на собствените си служители и в екологични инициативи. 42% от малките и средни предприятия смятат, че тези практики имат положително влияние върху финансовите им резултати, a 43% изтъкват като основни пречки да са по-отговорни липсата на изисквания от страна на държавата както и липсата на подготвени кадри по темата. Това сочи изследване, базирано на данни от изследване на консултантска къща “Стратегии”, НСИ и Националната стратегия за МСП 2014-2020. 
Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Социалната инициатива „Приятел на месец Май“ с Бате Николай
Актьорът Николай Стефанов Николаев е приятелят, който прие с огромна радост поканата на Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ да стане приятел на месец Май. И малки, и големи го знаят като Бате Николай от телевизионното предаването „Сладкарница „Захарно петле", а за болните деца от „Пирогов" актьорът е проф. д-р Коко. В болницата доц. Коко лекува болните деца със смях и фокуси.  По идея на г-жа Албена Атанасова – заместник кмет на Столична община, със стартирането на инициативата „Приятел на месеца“ се очаква да се провокира вниманието не само на популярните и любими актьори, изпълнители, музиканти, писатели, поети, художници, спортисти, общественици и т.н., а да се засили и активността, мотивацията и желанието за съпричастност на всеки гражданин на столицата ни. 
Вижте повече
Увеличаване на потребителите на услугата „Личен асистент” в община „Тунджа”
По Проект „Подкрепа за достоен живот”, финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 - „АЛТЕРНАТИВИ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2011”, по който община „Тунджа е партньор на Агенцията за „Социално подпомагане”, предстои сключване на договори с 2 –ма нови потребители. В рамките на 4 ч./ дневно те ще получават грижи в семейна среда от двама лични асистенти. Това е възможно благодарение на увеличената месечна часова квота на община „Тунджа”. 
Вижте повече
Обмен на опит в Германия по проект за социално включване
През месец април се проведе проучвателно посещение в Германия в рамките на Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”, изпълняван от Фонд за превенция на престъпността – ИГА. Десетчленна делегация - представители на български институции, неправителствени организации и общини – целева група на проекта, имаха възможност да се запознаят с германския опит в развитието на иновативните модели на социални предприятия за правонарушители. Домакин на визитата бе германската организация “Xit ” GmbH – партньор на Фонд – ИГА в проекта.                                                          Вижте повече
Домашен социален патронаж обслужва вече над 800 бургазлии
Домашен социален патронаж - Бургас вече обслужва жители на гр. Българово и с. Брястовец. 8 възрастни и болни хора от двете населени места ползват услугата доставка на топла питателна храна по домовете. Неотдавна Община Бургас закупи три чисто нови автомобила за патронажа. Това подобри работата и позволи разкриването на десети район за разнос на храна от 1 април. Потребителите на услугата Домашен социален патронаж са вече над 800 души. Право да я ползват имат лица над 60 години в пенсионна възраст, инвалиди с над 71 % нетрудоспособност, деца инвалиди.     Вижте повече
Симитли приключва социален проект за близо 200 000 лв.
На финалната права е изпълнението на проект „Грижа в дома" в община Симитли. Създадено бе звено за социални почасови услуги в домашна среда. Инициативата бе насочена към подобряване качеството на живот и здравето на хора от социално уязвими групи. Звеното функционира към Домашен социален патронаж. По проекта бяха обхванати 82 души, като те бяха обгрижвани от 37 лица - домашен помощник, домашен санитар и сътрудник социални дейности. Лицата, които се ползваха от новата услуга, са с трайни увреждания, самотно живеещи, с невъзможност за самообслужване, социално изолирани възрастни и деца или в риск от социално изолиране.                                                                             Вижте повече
Подкрепа за социално включване в Община Крушари
В продължение на 12 месеца над 60 самотно живеещи възрастни и деца с увреждания са получили почасови услуги за лична помощ и комунално-битови дейности. Освен това, те са имали възможност да получат и услуги, свързани със социалното включване – организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и възстановяване на умения за самостоятелен начин на живот. Това съобщиха кметът на община Крушари Добри Стефанов и Димитрина Желева - директор на дирекция "Регионално развитие и хуманитарни дейности" в общината. Те отчетоха пред журналисти реализацията на проекта „Подкрепа за социално включване“, който се реализира в рамките на 15 месеца с финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
Вижте повече
Започна работа Център за деца с увреждания в Перник
17 деца и младежи с увреждания вече са настанени в новите социални центрове, които откри наскоро общината. 12 от тях обитават новия Център за настаняване от семеен тип, а останалите - защитеното жилище в кв. "Изток". Децата са изведени от домове и настанени в новите си жилища през миналия месец. Едно дете е преместено от Дома за медико-социални грижи в Перник, а останалите идват от различни специализирани институции в страната. Перник е един от първите градове в страната, в който стартира процеса на деинституционализацията на децата от домовете. През първия етап от проекта бяха изградени Центърът за настаняване от семеен тип в кв. "Драгановец" и защитеното жилище в "Изток".      Вижте повече
Представиха новите услуги за деца с увреждания в Монтана
Кметът на Монтана Златко Живков представи новите социални услуги, които бяха разкрити в общината по проект „Моят дом” – 3 центъра за настанявана от семеен тип за деца с увреждания и защитено жилище. Той се изпълнява по Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси” по процедурата “Да не изоставяме нито едно дете”. Общата стойност на проекта e 692 385 лева. Целта е да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, чрез развитие на алтернативни резидентни услуги в Община Монтана. Специфичната цел е да се реализира модел за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в семейна или в среда близка до семейната.                                               Вижте повече
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Кампания събра 50 000 лева за деца в приемни семейства
50 000 лева е сумата, която беше събрана в рамките на фондонабираща кампания за децата в приемни семейства в България. Кампанията е част от второто издание на проекта „Приеми дете. Създай бъдеще”, чрез който Мтел подкрепя приемната грижа в България. Телекомът реализира фондонабиращата кампания с цел приобщаването на обществото към каузата на приемната грижа и популяризирането усилията на приемните родители в името на по-доброто бъдеще на децата. Допълнителните средства са набрани чрез кратки текстови съобщения на дарителски номер 17 777 с текст DMS DETE, чрез банков превод и в касичките, разположени във всеки един от магазините на телекома в страната.        Вижте повече
Над 400 служители на Овергаз доброволстваха в страната
Над 400 души, 31 инициативи в 19 града на страната. Така изглеждаше „Денят на доброволчеството” за служителите на най-голямата частна газова компания у нас Овергаз, който се проведе за четвърти пореден път. На 10-ти май 2014 година 1/3 от работещите в дружеството замениха офисите с участието си в многобройни доброволчески каузи. Те засадиха иглолистни дръвчета в Монтана и Разлог, почистиха парковете в Нова Загора, Пазарджик, Стара Загора и Асеновград, разкрасиха площадките на детските градини в Ловеч, Попово, Разград и Русе, помогнаха в облагородяването на дворовете на социални заведения в Петрич, Кюстендил, Нови пазар, София и Варна.                                                                    Вижте повече
Амилум България - с дарение за 4 социални институции
За 20-годишния юбилей на първото в страната приватизирано предприятие „Амилум България” неговите служители и партньори направиха дарение от общо 20 000 лв. за четири социални институции в Разград. Събраните средства са за: Център „Емилиян”, Дома за деца без родителска грижа, Дома за стари хора и Дома за възрастни с деменция – уточни директорът на фирмата Светлозар Караджов. Официалната част от отбелязването на юбилея бе в Художествената галерия „Проф. Илия Петров”, водещ на церемонията бе синоптичката от Нова телевизия Десислава Банова.                   Вижте повече
ИНТЕРВЮ
Лазар Лазаров: Хората с увреждания да са равностойни на пазара на труда

Министър Таня Андреева: Външен одит може да спаси десет болници пред фалит
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Павилион на щастието откриха във В. Търново
Павилион на щастието беше открит в парк „Марно поле" във Велико Търново. Футуристичната конструкция, проектирана и изградена от архитект Стефан Цонев, ще се превърне във важна част от комуникационната стратегия по кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 година. Това ще бъде място за социални контакти и художествени прояви, както и информационен център. Гражданите могат да оставят тук свои идеи и предложения за реализирането на кандидатурата ни за престижната европейски титла, каза при откриването на съоръжението зам.-кметът Ганчо Карабаджаков.                                             Вижте повече
Бр. 18-19(3)/12.05.2014 г.
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