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 КАЛЕНДАР 

 

13 януари - Професионален празник на работещите в 

областта на киното 

14 януари - Празник на войските на министерството 

на транспорта 

17 януари - Свети Антоний Велики (Антоновден) 

Празник на град Антоново 

18 януари -  Атанасовден (Имен ден празнуват Ата-

нас, Атанаска, Наско, Начо, Таню, Тинка и др.) 

Празник на село Генерал Тодоров, Благоевградска об-

ласт 

 

НАСО поздравява всички именници и им желае 

крепко здраве!  
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Гърция поема управлението на Европейския съюз 

Растежът, заетостта и насърчаването на социалното сближа-

ване ще бъдат приоритетите на 6-месечното гръцко предсе-

дателство на ЕС, започнало на 1 януари. Водещите приори-

тети на гръцкото председателство са справяне с младежката 

безработица, която е сериозен проблем и увеличаване на 

достъпа на малки и средни предприятия до кредити.  

Вижте повече 

Нови стандарти за работа на структурните фондове 

Общ набор от стандарти, чийто цел е подобряване на кон-

султациите, участието и диалога с партньорите бе приет 

днес, 8 януари, от Европейската комисия. Партньорите са 

регионални, местни, градски и други административни влас-
ти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организа-

ции и организации, ангажирани с насърчаването на социал-

ното приобщаване, равенството между половете и недискри-

минацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и 

оценката на проекти, финансирани от европейските структур-

ни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).                 Вижте повече 

Нов устройствен план на ИА "Главна инспекция по тру-

да" 

Нов устройствен план на Изпълнителната агенция „Главна 

инспекция по труда” бе приет от правителството. Главна ди-

рекция „Инспектиране на труда” с 28 териториални дирекции 

„Инспекция по труда” се създава съгласно новия устройствен 

план. Регионалните дирекции ще осъществяват контролните 

функциите на Агенцията във всички области на страната.  

Вижте повече 

 Търсете ни на www.nasoki.bg 
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Променят три закона за облекчаване на административ-

ната тежест 

Правителството предлага на Народното събрание да одобри 

промени в три закона, с които се облекчават администрира-

ни режими, в изпълнение на Втория пакет от мерки за нама-

ляване на регулаторната тежест и на Плана за намаляване 

на регулаторната тежест за бизнеса. Предвидените промени 

са в Закона за енергията от възобновяемите източници, За-

кона за енергийната ефективност и Закона за насърчаване 

на заетостта.                                                          Вижте повече 

Стратегически план на ДАЗД за 2013-2016 г. 

Бе утвърден Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. 

на Държавната агенция за закрила на детето. Документът 
определя основните приоритети и цели на ДАЗД през след-

ващия тригодишен период, както и мерките, които ще бъдат 

предприети за изпълнението им. Основните приоритети, по 

които ще работи ДАЗД през следващите три години, са се-

дем.                                                                         Вижте повече 

Междуведомствената експертна работна група по деинс-

титуционализация 

Пет неправителствени организации ще участват в Междуве-

домствената експертна работна група за подпомагане коор-

динацията на изпълнението на Плана за действие към Наци-

оналната стратегия „Визия за деинституционализацията на 

децата в Р България”. Те бяха утвърдени от съпредседате-

лите на комисията г-жа Ева Жечева и г-н Лазар Лазаров. 

Организациите, които ще се включат в работата на комисия-

та са Фондация „Сийдър”, БАЛИЗ – Българска асоциация за 

лица с интелектуални затруднения, Национална мрежа за 

децата, Сдружение за педагогическа и социална помощ за 

деца – ФИЦЕ – България и Фондация Лумос. Фондация 

"Сийдър" и Сдружение за педагогическа и социална помощ 

за деца – ФИЦЕ – България са членове на НАСО.  

Вижте повече 

Ревизирана версия на Споразумението за партньорство 

На 8 януари 2014 г. се проведе 10-то заседание на Работната 

група за разработване на Споразумението за партньорство 

под ръководството на вицепремиер Зинаида Златанова. Спо-

разумението за партньорство е националният стратегически 

документ, очертаващ рамката за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове в Бълга-

рия през програмния период 2014 - 2020 г. Това е документът, 

в който се определя стратегията на държавата-членка и ней-

ните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на 

ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в 

областта на рибарството.                                       Вижте повече 

Приета е Национална стратегия за учене през целия живот 

Националната стратегия за учене през целия живот за перио-

да 2014-2020 г. бе приета от правителството. Целта на стра-

тегията е постигане на европейската рамка за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. Документът включва всички 

области на учене и е адресиран до предучилищното възпита-

ние и подготовка, общото училищно образование, професио-

налното образование и обучение, висшето образование, про-

дължаващото обучение за възрастни, валидирането на резул-

тати от неформално обучение и самостоятелно учене.  

Вижте повече 

Четири нови програми за стимулиране на заетостта 

През тази година над 20 хиляди българи ще започнат работа 

по новите програми за заетост на правителството. Четири 

нови програми стартират от 1 януари и над 73 милиона лева 

са предвидени в бюджета за стимулиране и увеличение на 

заетостта. Първата програма е насочена към трайно незаети-

те хора, които полагат обществено полезен труд, за да взимат 

социални помощи. Това са хора, загубили трудовите си нави-

ци, а голяма част от тях са без квалификация. По тази програ-

ма ще бъдат обучени 2000 души.                          Вижте повече 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

По-добра грижа за децата в ДДУИ Крушари 

Съгласно международните стандарти и най-добри практики в 

областта на закрилата и грижата за детето бе подписан Дого-

вор за съвместна дейност за подобряване на грижата и под-

готовка за преместване на деца и младежи от ДДУИ Круша-

ри. Страни по договора са Държавна агенция за закрила на 

детето, Агенцията за социално подпомагане, Община Круша-

ри и Фондация „Лумос” – клон България. Договорът посочва 

конкретни действия и ангажименти на всяка от страните, кои-

то трябва да се изпълнят през следващите шест месеца.  

Вижте повече 

Община Радомир и АСП - със съвместен план за закрива-

не на дом за деца 

Наскоро бе утвърден съвместен план на АСП и община Ра-

домир за преустановяване дейността и закриване на Дом за 

деца, лишени от родителска грижа, в с. Дрен, община Радо-

мир. Този план включва конкретни дейности, насочени към 

подготовка за извеждане на седемте деца от институцията. 

Оценяването на възможноститеза настаняване в приемни 

семейства е водещ принцип в подготовката и изпълнението 

на плана. Домът трябва да преустанови своята дейност към 

средата на годината, което е в съответствие със стратегията 

за развитие на социалните услуги в област Перник.  

Вижте повече 

Кампанията за подкрепено вземане на решения и на он-

лайн платформа 

Кампанията за подкрепено вземане на решения, инициирана 

от Български център за нестопанско право в партньорство с 

Глобална Инициатива в психиатрията – София, Българска 

асоциация на хората с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и 

Национална организация на потребителите на психично-

здравни услуги (НОППЗУ), набира все по-голяма обществена 

подкрепа в рамките на страната. Целта на кампанията е да 

предизвика възможно най-широк отзвук сред правоприложите-

лите, адвокатите, академичната общност, българското насе-

ление като цяло и най-вече сред хората, които са пряко анга-

жирани с националната реформа на законодателството, уреж-

дащо въпросите на поставянето под запрещение, учредяване-

то на настойничество и попечителство.                Вижте повече 

Фонд - ИГА приключи проект за домашно насилие 

Фонд за превенция на престъпността - ИГА, който е член на 

Национален алианс за социална отговорност, приключи реа-

лизацията на Проект „Предоставяне на услуги и подкрепа в 

областта на превенцията и защитата от домашно насилие, 

съгласно чл. 6, ал.7 от Закона за защита от домашното наси-
лие (ЗЗДН)”. Проектът се финансира от Министерство на пра-

восъдието, а териториалният му обхват бе Област Пазар-

джик. Цел на проекта бе предоставянето на психологическа, 

социална и правна подкрепа на пострадали от домашно наси-

лие и услуги по рехабилитация на извършители на домашно 

насилие.                                                                    Вижте повече 

Младежи получават шанс за квалификация и работа 

В рамките на проект "Моята нова професия” младежи на въз-

раст от 18 до 22 г., настанени в социалната услуга 

”Наблюдавано жилище” в Пловдив, получават подкрепа в пре-

хода им от живот в институция към самостоятелно справяне с 

ежедневни дейности, продължаване на образованието, бю-

джетиране. Целта на проекта е шестимата младежи да полу-

чат професионална квалификация и впоследствие работа. Те 

ще бъдат включени в серия от обучения за формиране на 

умения за търсене на работа, поведенчески подходи в този 

процес, както и подготвяне на документи при кандидатстване 

за работно място.                                                    Вижте повече 

Нов дневен център за възрастни с увреждания в Ценово 

На 10 януари 2014 г. в община Ценово бе открит официално 

Дневен център за възрастни хора с увреждания. Центърът е 

изграден по проект "Дневен център за възрастни хора с ув-
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реждания в с. Ценово”, реализиран с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейс-

кия съюз”. Центърът предлага няколко социални услуги, кои-

то създават условия за цялостно обслужване на потребите-

лите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните, 

здравните, образователни и рехабилитационни потребности, 

както и потребности от организация на свободното време и 

лични контакти.                                                      Вижте повече 

"Това е моята къща" стартира в Червен бряг 

Реализацията на проект "Това е моята къща" започва в Об-

щина Червен бряг. Той се финансира по процедура за дирек-

тно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не 
изоставяме нито едно дете", Компонент ІІ Разкриване на со-

циалин услуги в общността" на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси". В рамките на дейностите 

по проекта община Червен бряг разкрива два типа резидент-

ни социални услуги-  Център за настаняване от семеен тип /

ЦНСТ/ за деца с увреждания и Защитено жилище за младе-

жи с увреждания.                                                   Вижте повече 

Нови услуги за деца с увреждания в Добрич 

Сензорен кабинет за деца с аутизъм и зала за Монтесори 

терапия планират да разкрият в Дома за медикосоциални 

грижи за деца в Добрич /ДМСГД/, съобщава Дарик. Две зали 

с апарати за рехабилитация вече са оборудвани с уреди за 

магнитотерапия, електротерапия, ултразвукова терапия и 

парафин. През новата година основните усилия и средства 

на ръководството ще бъдат насочени към обучението и ква-

лификацията на персонала, обяви д-р Александрова, дирек-

тор на институцията. Идеята е работещите в Дома да преми-

нат ново обучение по профили, така че да бъдат актуално 

позиционирани. Специалист от Добрич в момента се обучава 

в детската болница за церебрално болни деца в столицата, а 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Театър „Цвете“ отбеляза 20 години! 

Театър „Цвете” е неправителствена организация и член на 

Национален алианс за социална отговорност. В него участват 

професионални актьори, режисьори, психолози и добровол-

ци. В работата си прилага новаторски за България интерак-

тивни театрални техники, чрез които помага на деца и младе-

жи, без оглед на техния произход и възможности, да опознаят 

и приемат себе си и другите; провокира личностното им раз-

витие; окуражава тяхното позитивно включване в обществе-

ния живот. Театър „Цвете” провежда обучения на педагози, 

актьори и социални работници за приложение на изкуството в 

социалната и образователна сфера.                    Вижте повече 

КЦМ зарадва почитателите на бароковата музика 

За втора поредна година, на 19 декември 2013 г., КЦМ 2000 

Груп зарадва почитателите на бароковата музика с уникален 

концерт. КЦМ 2000 Груп е член на НАСО, с изключително 

активна политика на корпоративна социална отговорност и 

множество инициативи за повишаване качеството на живот. 

Фината селекция на едни от най-емблематичните произведе-

ния на старинна европейска музика от 18 и 19 век плениха 

пловдивската публика. Изключително прецизното отношение 

на световно известния цигулар проф. Марио Хосен към съби-

тието и Програмата на концерта е знак за етика и преклоне-

ние към ценителите на Барока. Пищността и задълбочеността 

на бароковите произведения и днес са източник на вдъхнове-

ние със своя музикален и поетичен потенциал.   Вижте повече 

в Карин дом във Варна в края на януари ще преминат обуче-

ние 10 души от добричкия дом.                             Вижте повече 
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Бездомни стават театрални герои 

На 17 януари 2014 г. в Червената къща в Столицата предс-

тои премиерата на "Невидими №3: Дом" на Студиото за до-

кументален театър Vox Populi. Постановката е своеобразно 

продължение на "Невидими №1" и "Невидими №2: Фу", в 

които на фокус бяха хората с двигателни увреждания и 

представителите на китайската общност в България. В тре-

тия спектакъл от поредицата, зрителите ще могат да съпре-

живеят изповедите на хора без дом, обитаващи софийските 

улици.                                                                     Вижте повече 

 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис България - генерален спонсор на състезателя 

по плуване Цветан Йорданов 

На 8 януари 2014 г. в Пресклуб «България» Петър Стойчев и 

Красимир Туманов представиха пред медиите предстоящите 

участия на Цветан Йорданов, състезател по плуване към 

плувен клуб „Левски”-София. Тази година ще вземе участие 

във всички 8 етапа от Световната купа на FINA, което ще 

бъде реализирано благодарение на генералното спонсорст-

во на европейския лидер в медната индустрия Аурубис. Ком-

панията е член на НАСО и е известна със своята активна 

политика на корпоративна социална отговорност. 

«Подкрепата на «зелените» спортове, като плуването, е ва-

жен приоритет на социалната програма на компанията ни. 
Основен фокус за нас е развитието на младите български 

спортни таланти, спортсменския дух и постиженията на бъл-

гарския спорт.», сподели Никола Треан, Аурубис България.  

Вижте повече 

The Mall събра средства за SOS Детски селища 

20 000 лв. e сумата, събрана в кампания „За пълен с обич 

дом”, която се организира съвмество между The Mall и SOS 

Детски селища България и се проведе през месеците ноемв-

ри и декември миналата година. Дарението беше официално 

направено в началото на новата година. Събраните средства 

ще бъдат насочени към осигуряването на адекватни условия 

за живот за децата, които нямат свои семейства.  

Вижте повече 

22 компании се включиха в кампания "Тази Коледа чудеса-

та правите вие" 

Служителите на 22 водещи компании се включиха в коледната 

кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие", организирана 

от фондация „За Нашите Деца“. В рамките на кампанията бяха 

набрани средства чрез провеждане на различни инициативи в 

офисите на компаниите. Сред най-интересните идеи за бла-

готворителност са организирането на кино вечер в офиса, ко-

ледно караоке, дарение на последния работен час от 2013, 
базар на употребявани вещи, детски коледен концерт, благот-

ворителен търг с ръчно изработени артикули.      Вижте повече 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Стратегически план на Държавната агенция за закрила на 
детето за периода 2014 - 2016 г.  

Оперативен план на Държавната агенция за закрила на дете-
то за 2014 г.  

Споразумение за партньорство на Република България, очер-
таващо помощта от европейските структурни и инвестицион-
ни фондове за периода 2014-2020 г.  
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13 януари – Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в 
България 

16 януари – Смолян, Среща на ОИЦ с медиите 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD за 2014 г. 

Конкурс "Проект на годината" 

 

За девета поредна година фондация Лале обявява 

Конкурс "Проект на годината" - за най-добри проекти 

на граждански организации в социалната сфера за 

2013 година. Инициативата се провежда в отговор на 
многото добри проекти, реализирани в България.  

 

Публично признание на многобройните активисти и 

доброволци, които помагат на другите за да бъде жи-

вотът им по-лесен, а градовете и селата на България 

по-добро място за живеене е сред мотивите за орга-

низиране на конкурса. Дарителските програми и съб-

раните средства не могат да променят живота ни без 

участието и приноса на многобройните мотивирани и 

отговорни за общността си хора, посочват от Фонда-

цията. 

Вижте повече 

29 януари - Стара Загора, Регионален форум на доставчици-
те на социални услуги 

4-7 март  - Рим, Среща на партньорите по проект BITSE 

18-21 март -  Париж: Посещение обмен на опит по проект 
НУЗ 

26-29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на 
приобщаващи общности”, EASPD, заседание на Борда на 
EASPD 

10 април - Търговище, Регионална среща на доставчиците 
на социални услуги 

15 април - Варна, Обучение по проект Партньорство за по-
добър живот 

24-25 април - София, Среща на партньорите по проект Парт-
ньорство за достоен и независим живот 

25 април -  Пловдив, Регионална среща по проект Партньор-
ство за по-добър живот 

13-16 май - Варна, Среща на партньорите по проект Нови 
услуги за заетост 

16 май – Бургас, Регионална среща на доставчиците на со-
циални услуги  

11-13 юни -  Варна, Девети национален форум на доставчи-
ците на социални услуги 

18-20 юни - Брюксел, Семинар на EASPD, заключителна кон-
ференция по проект BISTE, заседание на Борда на EASPD 

1-2 октомври - Словения, Конференция на EASPD 

6-8 ноември - Осло, Норвегия - Конференция на EASPD 

3-5 декември - Брюксел, Семинар и заседание на борда на 
EASPD 

 

Следете КАЛЕНДАРА на www.naso.bg за допълнителна 
информация по предстоящите събития. 
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 Търсете ни на www.nasoki.bg 

Информационен портал за социални политики 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

"Красива България" (31 януари 2014 г.) 

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.) 

Процедура 2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна ад-

министрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 (31 

януари 2014 г.) 

 

Покани за заявяване на интерес - ЕК 

VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения 

за растеж и заетост (информацията е на англ. език) 

VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за 

измерване между Служби по заетостта 

 

Покана за кандидатстване по програма Erasmus+ 2014-2020  
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КАЛЕНДАР

13 януари - Професионален празник на работещите в областта на киното
14 януари - Празник на войските на министерството на транспорта
17 януари - Свети Антоний Велики (Антоновден)
Празник на град Антоново
18 януари -  Атанасовден (Имен ден празнуват Атанас, Атанаска, Наско, Начо, Таню, Тинка и др.)
Празник на село Генерал Тодоров, Благоевградска област

НАСО поздравява всички именници и им желае крепко здраве! 
Съдържание:

Национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Култура и изкуство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Корпоративна социална отговорност . . . . . . . . . 5
Нормативни документи и промени . . . . . . . . . . .  5
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .   7
ПРЕДСТОЯЩО
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Гърция поема управлението на Европейския съюз
Растежът, заетостта и насърчаването на социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 6-месечното гръцко председателство на ЕС, започнало на 1 януари. Водещите приоритети на гръцкото председателство са справяне с младежката безработица, която е сериозен проблем и увеличаване на достъпа на малки и средни предприятия до кредити. 
Вижте повече
Нови стандарти за работа на структурните фондове
Общ набор от стандарти, чийто цел е подобряване на консултациите, участието и диалога с партньорите бе приет днес, 8 януари, от Европейската комисия. Партньорите са регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).                 Вижте повече
Нов устройствен план на ИА "Главна инспекция по труда"
Нов устройствен план на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” бе приет от правителството. Главна дирекция „Инспектиране на труда” с 28 териториални дирекции „Инспекция по труда” се създава съгласно новия устройствен план. Регионалните дирекции ще осъществяват контролните функциите на Агенцията във всички области на страната. 
Вижте повече
Променят три закона за облекчаване на административната тежест
Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в три закона, с които се облекчават администрирани режими, в изпълнение на Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест и на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Предвидените промени са в Закона за енергията от възобновяемите източници, Закона за енергийната ефективност и Закона за насърчаване на заетостта.                                                          Вижте повече
Стратегически план на ДАЗД за 2013-2016 г.
Бе утвърден Стратегически план за периода 2014 – 2016 г. на Държавната агенция за закрила на детето. Документът определя основните приоритети и цели на ДАЗД през следващия тригодишен период, както и мерките, които ще бъдат предприети за изпълнението им. Основните приоритети, по които ще работи ДАЗД през следващите три години, са седем.                                                                         Вижте повече
Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация
Пет неправителствени организации ще участват в Междуведомствената експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Р България”. Те бяха утвърдени от съпредседателите на комисията г-жа Ева Жечева и г-н Лазар Лазаров. Организациите, които ще се включат в работата на комисията са Фондация „Сийдър”, БАЛИЗ – Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, Национална мрежа за децата, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България и Фондация Лумос. Фондация "Сийдър" и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца – ФИЦЕ – България са членове на НАСО. 
Вижте повече
Ревизирана версия на Споразумението за партньорство
На 8 януари 2014 г. се проведе 10-то заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство под ръководството на вицепремиер Зинаида Златанова. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014 - 2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.                                       Вижте повече
Приета е Национална стратегия за учене през целия живот
Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. бе приета от правителството. Целта на стратегията е постигане на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Документът включва всички области на учене и е адресиран до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене. 
Вижте повече
Четири нови програми за стимулиране на заетостта
През тази година над 20 хиляди българи ще започнат работа по новите програми за заетост на правителството. Четири нови програми стартират от 1 януари и над 73 милиона лева са предвидени в бюджета за стимулиране и увеличение на заетостта. Първата програма е насочена към трайно незаетите хора, които полагат обществено полезен труд, за да взимат социални помощи. Това са хора, загубили трудовите си навици, а голяма част от тях са без квалификация. По тази програма ще бъдат обучени 2000 души.                          Вижте повече
По-добра грижа за децата в ДДУИ Крушари
Съгласно международните стандарти и най-добри практики в областта на закрилата и грижата за детето бе подписан Договор за съвместна дейност за подобряване на грижата и подготовка за преместване на деца и младежи от ДДУИ Крушари. Страни по договора са Държавна агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Община Крушари и Фондация „Лумос” – клон България. Договорът посочва конкретни действия и ангажименти на всяка от страните, които трябва да се изпълнят през следващите шест месеца. 
Вижте повече
Община Радомир и АСП - със съвместен план за закриване на дом за деца
Наскоро бе утвърден съвместен план на АСП и община Радомир за преустановяване дейността и закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа, в с. Дрен, община Радомир. Този план включва конкретни дейности, насочени към подготовка за извеждане на седемте деца от институцията. Оценяването на възможноститеза настаняване в приемни семейства е водещ принцип в подготовката и изпълнението на плана. Домът трябва да преустанови своята дейност към средата на годината, което е в съответствие със стратегията за развитие на социалните услуги в област Перник. 
Вижте повече
Кампанията за подкрепено вземане на решения и на онлайн платформа
Кампанията за подкрепено вземане на решения, инициирана от Български център за нестопанско право в партньорство с Глобална Инициатива в психиатрията – София, Българска асоциация на хората с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги (НОППЗУ), набира все по-голяма обществена подкрепа в рамките на страната. Целта на кампанията е да предизвика възможно най-широк отзвук сред правоприложителите, адвокатите, академичната общност, българското население като цяло и най-вече сред хората, които са пряко ангажирани с националната реформа на законодателството, уреждащо въпросите на поставянето под запрещение, учредяването на настойничество и попечителство.                Вижте повече
Фонд - ИГА приключи проект за домашно насилие
Фонд за превенция на престъпността - ИГА, който е член на Национален алианс за социална отговорност, приключи реализацията на Проект „Предоставяне на услуги и подкрепа в областта на превенцията и защитата от домашно насилие, съгласно чл. 6, ал.7 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН)”. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието, а териториалният му обхват бе Област Пазарджик. Цел на проекта бе предоставянето на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и услуги по рехабилитация на извършители на домашно насилие.                                                                    Вижте повече
Младежи получават шанс за квалификация и работа
В рамките на проект "Моята нова професия” младежи на възраст от 18 до 22 г., настанени в социалната услуга ”Наблюдавано жилище” в Пловдив, получават подкрепа в прехода им от живот в институция към самостоятелно справяне с ежедневни дейности, продължаване на образованието, бюджетиране. Целта на проекта е шестимата младежи да получат професионална квалификация и впоследствие работа. Те ще бъдат включени в серия от обучения за формиране на умения за търсене на работа, поведенчески подходи в този процес, както и подготвяне на документи при кандидатстване за работно място.                                                    Вижте повече
Нов дневен център за възрастни с увреждания в Ценово
На 10 януари 2014 г. в община Ценово бе открит официално Дневен център за възрастни хора с увреждания. Центърът е изграден по проект "Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Ценово”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. Центърът предлага няколко социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните, образователни и рехабилитационни потребности, както и потребности от организация на свободното време и лични контакти.                                                      Вижте повече
"Това е моята къща" стартира в Червен бряг
Реализацията на проект "Това е моята къща" започва в Община Червен бряг. Той се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент ІІ Разкриване на социалин услуги в общността" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". В рамките на дейностите по проекта община Червен бряг разкрива два типа резидентни социални услуги-  Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания и Защитено жилище за младежи с увреждания.                                                   Вижте повече
Нови услуги за деца с увреждания в Добрич
Сензорен кабинет за деца с аутизъм и зала за Монтесори терапия планират да разкрият в Дома за медикосоциални грижи за деца в Добрич /ДМСГД/, съобщава Дарик. Две зали с апарати за рехабилитация вече са оборудвани с уреди за магнитотерапия, електротерапия, ултразвукова терапия и парафин. През новата година основните усилия и средства на ръководството ще бъдат насочени към обучението и квалификацията на персонала, обяви д-р Александрова, директор на институцията. Идеята е работещите в Дома да преминат ново обучение по профили, така че да бъдат актуално позиционирани. Специалист от Добрич в момента се обучава в детската болница за церебрално болни деца в столицата, а в Карин дом във Варна в края на януари ще преминат обучение 10 души от добричкия дом.                             Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Театър „Цвете“ отбеляза 20 години!
Театър „Цвете” е неправителствена организация и член на Национален алианс за социална отговорност. В него участват професионални актьори, режисьори, психолози и доброволци. В работата си прилага новаторски за България интерактивни театрални техники, чрез които помага на деца и младежи, без оглед на техния произход и възможности, да опознаят и приемат себе си и другите; провокира личностното им развитие; окуражава тяхното позитивно включване в обществения живот. Театър „Цвете” провежда обучения на педагози, актьори и социални работници за приложение на изкуството в социалната и образователна сфера.                    Вижте повече
КЦМ зарадва почитателите на бароковата музика
За втора поредна година, на 19 декември 2013 г., КЦМ 2000 Груп зарадва почитателите на бароковата музика с уникален концерт. КЦМ 2000 Груп е член на НАСО, с изключително активна политика на корпоративна социална отговорност и множество инициативи за повишаване качеството на живот. Фината селекция на едни от най-емблематичните произведения на старинна европейска музика от 18 и 19 век плениха пловдивската публика. Изключително прецизното отношение на световно известния цигулар проф. Марио Хосен към събитието и Програмата на концерта е знак за етика и преклонение към ценителите на Барока. Пищността и задълбочеността на бароковите произведения и днес са източник на вдъхновение със своя музикален и поетичен потенциал.   Вижте повече
Бездомни стават театрални герои
На 17 януари 2014 г. в Червената къща в Столицата предстои премиерата на "Невидими №3: Дом" на Студиото за документален театър Vox Populi. Постановката е своеобразно продължение на "Невидими №1" и "Невидими №2: Фу", в които на фокус бяха хората с двигателни увреждания и представителите на китайската общност в България. В третия спектакъл от поредицата, зрителите ще могат да съпреживеят изповедите на хора без дом, обитаващи софийските улици.                                                                     Вижте повече
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Аурубис България - генерален спонсор на състезателя по плуване Цветан Йорданов
На 8 януари 2014 г. в Пресклуб «България» Петър Стойчев и Красимир Туманов представиха пред медиите предстоящите участия на Цветан Йорданов, състезател по плуване към плувен клуб „Левски”-София. Тази година ще вземе участие във всички 8 етапа от Световната купа на FINA, което ще бъде реализирано благодарение на генералното спонсорство на европейския лидер в медната индустрия Аурубис. Компанията е член на НАСО и е известна със своята активна политика на корпоративна социална отговорност. «Подкрепата на «зелените» спортове, като плуването, е важен приоритет на социалната програма на компанията ни. Основен фокус за нас е развитието на младите български спортни таланти, спортсменския дух и постиженията на българския спорт.», сподели Никола Треан, Аурубис България. 
Вижте повече
The Mall събра средства за SOS Детски селища
20 000 лв. e сумата, събрана в кампания „За пълен с обич дом”, която се организира съвмество между The Mall и SOS Детски селища България и се проведе през месеците ноември и декември миналата година. Дарението беше официално направено в началото на новата година. Събраните средства ще бъдат насочени към осигуряването на адекватни условия за живот за децата, които нямат свои семейства. 
Вижте повече
22 компании се включиха в кампания "Тази Коледа чудесата правите вие"
Служителите на 22 водещи компании се включиха в коледната кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие", организирана от фондация „За Нашите Деца“. В рамките на кампанията бяха набрани средства чрез провеждане на различни инициативи в офисите на компаниите. Сред най-интересните идеи за благотворителност са организирането на кино вечер в офиса, коледно караоке, дарение на последния работен час от 2013, базар на употребявани вещи, детски коледен концерт, благотворителен търг с ръчно изработени артикули.      Вижте повече
Търсете ни на www.nasoki.bg
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD за 2014 г.
Конкурс "Проект на годината"

За девета поредна година фондация Лале обявява Конкурс "Проект на годината" - за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера за 2013 година. Инициативата се провежда в отговор на многото добри проекти, реализирани в България. 

Публично признание на многобройните активисти и доброволци, които помагат на другите за да бъде животът им по-лесен, а градовете и селата на България по-добро място за живеене е сред мотивите за организиране на конкурса. Дарителските програми и събраните средства не могат да променят живота ни без участието и приноса на многобройните мотивирани и отговорни за общността си хора, посочват от Фондацията.
Вижте повече
Бр. 2(3)/13.01.2014 г.
29 януари - Стара Загора, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
4-7 март  - Рим, Среща на партньорите по проект BITSE
18-21 март -  Париж: Посещение обмен на опит по проект НУЗ
26-29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на приобщаващи общности”, EASPD, заседание на Борда на EASPD
10 април - Търговище, Регионална среща на доставчиците на социални услуги
15 април - Варна, Обучение по проект Партньорство за по-добър живот
24-25 април - София, Среща на партньорите по проект Партньорство за достоен и независим живот
25 април -  Пловдив, Регионална среща по проект Партньорство за по-добър живот
13-16 май - Варна, Среща на партньорите по проект Нови услуги за заетост
16 май – Бургас, Регионална среща на доставчиците на социални услуги 
11-13 юни -  Варна, Девети национален форум на доставчиците на социални услуги
18-20 юни - Брюксел, Семинар на EASPD, заключителна конференция по проект BISTE, заседание на Борда на EASPD
1-2 октомври - Словения, Конференция на EASPD
6-8 ноември - Осло, Норвегия - Конференция на EASPD
3-5 декември - Брюксел, Семинар и заседание на борда на EASPD

Следете КАЛЕНДАРА на www.naso.bg за допълнителна информация по предстоящите събития.
Търсете ни на www.nasoki.bg
Информационен портал за социални политики
"Красива България" (31 януари 2014 г.)
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.)
Процедура 2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 (31 януари 2014 г.)

Покани за заявяване на интерес - ЕК
VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения за растеж и заетост (информацията е на англ. език)
VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за измерване между Служби по заетостта

Покана за кандидатстване по програма Erasmus+ 2014-2020 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Стратегически план на Държавната агенция за закрила на детето за периода 2014 - 2016 г. 
Оперативен план на Държавната агенция за закрила на детето за 2014 г. 
Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
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