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 КАЛЕНДАР 

20 януари - Ден на Патриарх Евтимий 

Петльовден, Имен ден празнуват: Евтим, Ев-

тимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия  

21 януари - Ден на родилната помощ 

Международен ден на прегръдката 

Имен ден празнуват: Aгнeca, Валери, Валерия, 

Максим, Максимилиян, Неофит 

25 януари - Световен ден на средствата за масова 

информация 

Ден на българското радио 

Св. Григорий, имен ден празнуват: Гаро, Григор, 

Григорена, Григорий, Гриша 

26 януари -  Международен ден на митниците и мит-

ническия служител  

Имен ден празнуват:  Живко, Живка, Зоя 

 

НАСО честити на всички именници! 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Предстоят промени в Кодекса на труда 

Промени в Кодекса на труда бяха одобрени от правителство-

то и предложени за приемане на Народното събрание. Изме-

ненията касаят намаляване на регулаторната тежест за биз-

неса, нормативно уреждане на договора за стажуване като 

особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образо-

вание и обучение към устойчива и качествена заетост и слу-

жебното заличаване на изпратени уведомления за сключени 

трудови договори.                                                  Вижте повече 

Увеличен бюджет по програма “Интеграция на хора с 

увреждания” 

Димитър Димов, народен представител от ПГ на партия АТА-

КА, в рамките на парламентарния контрол на 17 януари 
2014г., поиска отговор от министър Хасан Адемов на относно 

предвидени средства за хора с увреждания. Министър Аде-

мов посочи, че "един от основните приоритети на правителс-

твото и лично на мен, в качеството ми на министър на труда 

и социалната политика, е изпълнението на политиката за 

интеграция на хората с увреждания в контекста на действа-

щото законодателство в тази област на Република България, 

Европейския Съюз и ратифицираната със Закон Конвенция 

за правата на хората с увреждания на ООН.      Вижте повече 

Румънска делегация посети България 

На 16 януари 2014 г. Росица Янкова, заместник-министър на 

труда и социалната политика,  се срещна с представители на 

румънска делегация, която е на двудневно посещение в Бъл-

гария. Гостите се запознаха с идеята за ваучерния механи-

зъм, прилаган в обучението на заети и безработни лица. Бе-

ше споделено, че България е на първо място в Европа по 
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усвояване на евросредства през 2013 г., както и че страната 

ни е повишила своите индикатори по програмата за учене 

през целия живот.                                                 Вижте повече 

 

Без допълнителни документи за детски 

Увеличението в месечната помощ за второ дете, което бе 

гласувано със Закона за държавния бюджет, влезе в сила от 

1 януари 2014 г. Родителите няма да подават допълнителни 

документи за увеличението. Досега месечната помощ беше 

35 лева за дете. От началото на тази година помощта само 

за второ дете стана 50 лева, а за другите деца в семейство-

то остава 35 лева. Дирекциите „Социално подпомагане" ще 

извършат служебно проверка на поредността на децата по 
действащите молби-декларации и ще издават нови заповеди 

за изменение на размера на помощта.               Вижте повече 

 

Национална конференция за проблемите на спорта в 

домовете за деца, лишени от родителски грижи 

В Тетевен се проведе Национална конференция за пробле-

мите на спорта в домовете за деца, лишени от родителски 

грижи. Събитието бе открито от председателя на Държавна-

та агенция за закрила на детето Ева Жечева. Сред официал-

ните гости бе и Ивайло Иванов, изпълнителен директор на 

Агенцията за социално подпомагане (АСП). Приобщаването 

към спортни занимания на децата и младежите от специали-

зираните институции е възможност за по-успешна житейска 

реализация, подчерта в своето изказване г-н Иванов.  

Вижте повече 

 

250 хиляди безработни са започнали работа миналата 

година 

Агенция по заетостта представи данни за заетите работни 

места от безработни за изминалата 2013 г. Работа през 2013 

г. са започнали 249 720 безработни, което е с 25 038 лица 

повече от 2012 г. От тях 105 056 безработни са без квалифи-

кация (с 14 221 повече от 2012 г.), 74 704 безработни със спе-

циалност (5 991 лица повече), 69 960 безработни с работни-

ческа професия (4 826 лица повече), 62 006 безработни мла-

дежи до 29 години (с 5 779 лица повече), 54 441 безработни с 

регистрация в бюрата по труда над една година (за една годи-

на броят им нараства с 10 726 лица), 41 714 безработни с вис-

ше образование (с 3 307 повече), 7 515 безработни с уврежда-

ния (с 2 013 лица повече).                                      Вижте повече 

 

Еразъм+ ще се ръководи от МОН 

Правителството определи министъра на образованието и нау-
ката за национален орган за управление на „Еразъм+” – прог-

рамата на Европейския съюз в областта на образованието, 

обучението, младежта и спорта. „Еразъм+” обединява сега 

действащите програми „Учене през целия живот”, „Младежта 

в действие”, „Еразмус Мундус”, „Темпус”, „ALFA III” и „Edulink” 

и ще се изпълнява в периода 2014-2020 г.           Вижте повече 

 

Правителството одобри мерки за оптимизиране на здрав-

ната система 

Краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и за 

подобряване на контрола на здравната система бяха одобре-

ни от правителството. Те са изготвени от работна група, съз-

дадена със заповед на министър-председателя в изпълнение 

на §8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 

за бюджета на НЗОК за 2014 г. С предложените мерки се цели 

да се постигне увеличаване на финансовите приходи и подоб-

ряване на ефективността на финансовите разходи в здравна-

та система.                                                               Вижте повече 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Данни за изпълнение на Плана за действие за осигурява-

не на равни възможности за хората с увреждания 

НСОРБ събира информация от общините за изпълнението на 

заложените в Плана за действие за осигуряване на равни 

възможности за хората с увреждания за 2012-2013 г. Обоб-

щената информация ще бъде предоставена на МТСП.  

Вижте повече 

Два нови центъра за настаняване от семеен тип в Габро-

во 

На 13 януари 2014 г. в Габрово официално бяха открити два 

центъра за настаняване от семеен тип по проект „Детство за 

всички”. Лазар Лазаров, заместник-министърът на труда и 

социалната политика, преразя символичната лента. В цере-
монията участваха още председателят на Държавната аген-

ция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева и кметът на 

Габрово Таня Христова.                                        Вижте повече 

Фондация "Сийдър" участва в международен проект за 

подкрепено вземане на решения 

Фондация „Сийдър”, която е утвърден и активен член на На-

ционален алианс за социална отговорност, е национален 

партньор в международния проект „Чуйте нашите гласове! 

Популяризиране и насърчаване на участието на деца с инте-

лектуално затруднение.” Двугодишното начинание, което 

започна през декември 2012 г., се ръководи от Инклужън 

Юръп – асоциация на хора с увреждания и техните семейст-

ва в Европа, която се бори за равни права и пълно включва-

не във всички аспекти на живота, и е финансирано от Евро-

пейската комисия. Проектът цели укрепване и повишаване на 

прякото участие на деца с интелектуално затруднение в про-

цеса на вземане на решения, където резултатите от решени-

ята ги включват директно.                                     Вижте повече 

Нов ЦСРИ в Свищов 

От края на 2013 г. в Свищов официално отвори врати нов 

Център за социална реализация и интеграция на пълнолетни 

хора с увреждания. Потребителите в момента са 20 лица с 

ограничени възможности на трудоспособна възраст. За тях се 

грижи 6-членен екип от рехабилитатор, трудотерапевт, психо-

лог, медицинска сестра и двама социални работници, а проце-

дурите са почасови. Центърът е изграден по проект на общи-

ната "Толерантност към различието" и е финансиран по ОП 

"Развитие на човешките ресурси".                         Вижте повече 

Кампания за повишаване на информираността относно 

хората с увреждания в Бургас 

В Бургас стартира кампания за повишаване на информира-
ността към проблемите на хората с увреждания. Тя е част от 

проекта „Подай ръка” на Център за психологически изследва-

ния. За целта в автобусите на градския транспорт в Бургас ще 

бъдат поставени плакатите на кампанията, чиято цел е да 

повиши информираността на обществото. В рамките на кам-

панията е изготвен и видеоклип, който също ще се разпрост-

ранява. Това не е първият съвместен проект на компанията за 

градски транспорт с организацията.                      Вижте повече 

"Помощ в дома" за 90 потребители в Ямбол 

Община Ямбол продължава изпълнението на дейностите и по 

проект BG051PO001-5.1.04-0192-C0001 „Грижа и подкрепа у 

дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Звеното за услуги 

в домашна среда към община Ямбол функционира от 

01.05.2013 г., като предоставянето на услугата ще приключи 

на 30.04.2014 г. Подпомагат се лица с трайни увреждания и 

възрастни хора при самообслужване, поддържане на техния 
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бит и хигиена и осъществяване на социални контакти.  

Вижте повече 

Изграждат втори ЦНСТ в Берковица 

Втори център за настаняване от семеен тип ще има в Берко-

вица. Той ще е в двора на бившето оздравително училище и 

ще приюти четиринайсет деца с умствени и физически ув-

реждания, които сега са в различни социални институции, 

съобщиха от местната управа. Очаква се строителството на 

двуетажната сграда да приключи в края на април. В центъра 

ще има кухня, трапезария с дневна и осем спални със самос-

тоятелни санитарни помещения.                         Вижте повече 

Бяла Слатина дава шанс на деца с умствена изостана-

лост от 3 до 18 г. 

Община Бяла Слатина успешно приключи проект на стойност 

близо 1.5 млн.лв., финансиран по оперативна програма Реги-

онално развитие 2007-2013. „Това не беше просто проект от 

голяма социална значимост. Доказателство за думите ми са 

неуморната и всеотдайна работа на изпълнителите на проек-

та – строителят успя да изгради изцяло двата центъра за 

настаняване от семеен тип за 160 дни, а през настоящата 

седмица, в рамките на 1 ден ще бъде доставено и монтирано 

и оборудването.                                                     Вижте повече 

Откриха два центъра за настаняване от семеен тип в 

Благоевград 

На 17 януари 2014 г. кметът на община Благоевград д-р Ата-

нас Камбитов откри два центъра за настаняване от семеен 

тип, предаде Радио ‘‘Фокус’’- Пирин. Церемонията по откри-

ването се състоя в близост до IX ОУ „Пейо Яворов“, където 

се намират центровете. Изграждането на общо три центъра 

и едно защитено жилище бяха заложени в програмата на д-р 

Камбитов за разширяване на социалните услуги в общината 

и са финансирани 100% със средства по Оперативна програ-

ма „Регионално развитие“, без да се натоварват благоевг-

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Изложба на хора с интелектуални затруднения в Батак 

Историческият музей в Батак стартира новата година със спе-

циална изложба с името „Цветове, мечти и още нещо...”, съ-

общава ИА Фокус. Експозицията може да се види в галерия 

„Борис Шаров” в Шаровата къща, информира директорът на 

музея г-жа Теодора Пейчинова. Авторите на експонатите са 

хора с интелектуални затруднения, живеещи в община Батак. 

Чрез нея музеят като научен, културен и образователен инс-

титут, подава ръка на трите социални институции на терито-

рията на общината, които са Защитено жилище, Център за 

социална рехабилитация и интеграция и Дом за възрастни 

хора с умствена изостаналост.                              Вижте повече 

радските данъкоплатци. Във всяко едно от жилищата ще бъ-

дат настанени по 12 деца, а общо 37 нови работни места ще 

бъдат разкрити.                                                Вижте повече 

Две нови социални услуги в Пловдив 

Проектобюджет 2014 на Община Пловдив предвижда 50 хи-

ляди лева за ремонт на инфраструктура и създаване на 2 

нови социални услуги. Това са Център за настаняване от се-

меен тип за възрастни хора с психични заболявания и Център 

за социална рехабилитация. Това каза по време на предста-

вянето на финансовите параметри на общинския бюджет 

кметът на Община Пловдив г-н Иван Тотев.        Вижте повече 
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 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Мусала Софт в класация на Forbes за развитие на човеш-

ките ресурси 

Мусала Софт бе отличено на първо място от списание 

Forbes България в категория „Развитие на човешките ресур-

си“ в престижния конкурс Forbes Business Awards 2013. Това 

е второ отличие за компанията в тази категория, като първо-

то е от 2011 г. Forbes Business Awards показва и награждава 

предприемаческия дух, устойчивите бизнес практики и поли-

тики в областта на човешките ресурси. Мусала Софт е побе-

дител сред 130 кандидатури подадени в общо 8 категории на 

конкурса през 2013.                                               Вижте повече 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Р 
България 2014 - 2020 г. 

Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 
2020 г.) 

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 
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 

Трети правен семинар за новата концепция за дееспо-

собността на хората с увреждания 

На 17 януари 2014 (петък) в Съдебна палата, София, се про-

веде семинар „Новата концепция за дееспособността според 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“. 

Семинарът е организиран от Съюза на съдиите в България в 

партньорство с Български център за нестопанско право 

(БЦНП) и с подкрепата на Фондация Отворено общество. 

По време на семинара бе проведен задълбочен професиона-

лен разговор относно несъответствието на вътрешното ни 

право за поставяне на пълнолетни лица под запрещение с 

международните правни инструменти, в частност Конвенция-

та на ООН за правата на хората с увреждания от 2006г., ра-
тифицирана от България и в сила от 21.04.2012г., и възник-

налите след ратификацията предизвикателствата пред бъл-

гарските съдии. . 

В семинара взеха участие съдии от Върховния касационен 

съд, съдии от всички окръжни и апелативни съдилища в Бъл-

гария. Гости на семинара бяха представители на неправи-

телствени организации, развиващи дейности, свързани с 

правата на хората с увреждания – Български хелзински ко-

митет, Български адвокати за правата на човека и др. 
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20 януари – Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в 

България 

22 януари – Добрич, Информационна среща на тема 

„Общините и бизнеса – партньори през новия програмен пе-

риод” 

Шумен, Информационна среща по ОП „Наука и обра-

зование за интелигентен растеж“ 

София, Информационна среща на тема „Възможности 

за финансиране през новия програмен период 2014-

2020 г.“ 

Бургас, Дискусия на Сдружение „Онкоболни и прияте-

ли“ 

23 януари – София, Информационна среща на тема 

„Възможности за финансиране пред академичните общности“ 

Бойница, Среща за новите регламенти за периода 

2014-2020 г. 

Благоевград, Работна среща с медии на ОИЦ 

Ловеч, Работна среща с медии на ОИЦ 

24 януари – София, Информационна среща на тема 

„Представяне на новия програмен период 2014-2020 г“ 

Шумен, Втора информационна среща за новите прави-

ла в еврофинансирането 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

28 януари - Стара Загора, Регионален форум на доставчи-
ците на социални услуги 

НАСО ще представи различни възможности за национално 
и международно партньорство и сътрудничество за по-
добри социални услуги. Ще бъдат представени също соци-
алните услуги, действащи към момента в Стара Загора. 

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

Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехо-
да от училище към заетост на хора с увреждания и е фи-
нансиран от Европейската комисия. 

18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на 
социалните услуги и заетост 

Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в 
развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез 
изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови 
услуги за заетост" и от Европейската обучителна програ-
ма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посеще-
ние на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-
Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. 
Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de 
la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-
Marne, член на борда на EASPD. 

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

Конференцията се организира в партньорство с Министер-
ство на заетостта, интеграцията и социалните политики 
на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Към мо-
мента интерес за партньорство и участие са потвърдени 
от Mental Health Europe, Съвета на Европа, Европейския 
комитет на регионите, Евросити, Европейската мрежа за 
независим живот  (ENIL).  Конференцията ще се фокусира 
върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенци-
ята на ООН за правата на хората с увреждания в общини-
те, общностите и местните групи.  

 Обучението и обмен на опит в Рим, предварително обя-

вени за месец март 2014 г., се отлагат. Ще ви информи-

раме допълнително за новите дати. Очаквайте скоро и 

актуализираният план-график на събитията на НАСО/

EASPD за 2014 г.  

Изпращайте предстоящите събития от вашия регион на 

nasoki@naso.bg, за да бъдат включени в календара на 

NASOKI.bg. 
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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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20 януари – Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България
22 януари – Добрич, Информационна среща на тема „Общините и бизнеса – партньори през новия програмен период”
Шумен, Информационна среща по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
София, Информационна среща на тема „Възможности за финансиране през новия програмен период 2014-2020 г.“
Бургас, Дискусия на Сдружение „Онкоболни и приятели“
23 януари – София, Информационна среща на тема „Възможности за финансиране пред академичните общности“
Бойница, Среща за новите регламенти за периода 2014-2020 г.
Благоевград, Работна среща с медии на ОИЦ
Ловеч, Работна среща с медии на ОИЦ
24 януари – София, Информационна среща на тема „Представяне на новия програмен период 2014-2020 г“
Шумен, Втора информационна среща за новите правила в еврофинансирането
30 май – 1 юни - Mеждународна конференция по Аутизъм 2014, Фондация Карин Дом
Бр. 3(3)/20.01.2014 г.
Бр. 3(3)/20.01.2014 г.
КАЛЕНДАР
20 януари - Ден на Патриарх Евтимий
Петльовден, Имен ден празнуват: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия 
21 януари - Ден на родилната помощ
Международен ден на прегръдката
Имен ден празнуват: Aгнeca, Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит
25 януари - Световен ден на средствата за масова информация
Ден на българското радио
Св. Григорий, имен ден празнуват: Гаро, Григор, Григорена, Григорий, Гриша
26 януари -  Международен ден на митниците и митническия служител 
Имен ден празнуват:  Живко, Живка, Зоя

НАСО честити на всички именници!
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
Предстоят промени в Кодекса на труда
Промени в Кодекса на труда бяха одобрени от правителството и предложени за приемане на Народното събрание. Измененията касаят намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, нормативно уреждане на договора за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост и служебното заличаване на изпратени уведомления за сключени трудови договори.                                                  Вижте повече
Увеличен бюджет по програма “Интеграция на хора с увреждания”
Димитър Димов, народен представител от ПГ на партия АТАКА, в рамките на парламентарния контрол на 17 януари 2014г., поиска отговор от министър Хасан Адемов на относно предвидени средства за хора с увреждания. Министър Адемов посочи, че "един от основните приоритети на правителството и лично на мен, в качеството ми на министър на труда и социалната политика, е изпълнението на политиката за интеграция на хората с увреждания в контекста на действащото законодателство в тази област на Република България, Европейския Съюз и ратифицираната със Закон Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН.      Вижте повече
Румънска делегация посети България
На 16 януари 2014 г. Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика,  се срещна с представители на румънска делегация, която е на двудневно посещение в България. Гостите се запознаха с идеята за ваучерния механизъм, прилаган в обучението на заети и безработни лица. Беше споделено, че България е на първо място в Европа по усвояване на евросредства през 2013 г., както и че страната ни е повишила своите индикатори по програмата за учене през целия живот.                                                 Вижте повече

Без допълнителни документи за детски
Увеличението в месечната помощ за второ дете, което бе гласувано със Закона за държавния бюджет, влезе в сила от 1 януари 2014 г. Родителите няма да подават допълнителни документи за увеличението. Досега месечната помощ беше 35 лева за дете. От началото на тази година помощта само за второ дете стана 50 лева, а за другите деца в семейството остава 35 лева. Дирекциите „Социално подпомагане" ще извършат служебно проверка на поредността на децата по действащите молби-декларации и ще издават нови заповеди за изменение на размера на помощта.               Вижте повече

Национална конференция за проблемите на спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи
В Тетевен се проведе Национална конференция за проблемите на спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи. Събитието бе открито от председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева. Сред официалните гости бе и Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Приобщаването към спортни занимания на децата и младежите от специализираните институции е възможност за по-успешна житейска реализация, подчерта в своето изказване г-н Иванов. 
Вижте повече

250 хиляди безработни са започнали работа миналата година
Агенция по заетостта представи данни за заетите работни места от безработни за изминалата 2013 г. Работа през 2013 г. са започнали 249 720 безработни, което е с 25 038 лица повече от 2012 г. От тях 105 056 безработни са без квалификация (с 14 221 повече от 2012 г.), 74 704 безработни със специалност (5 991 лица повече), 69 960 безработни с работническа професия (4 826 лица повече), 62 006 безработни младежи до 29 години (с 5 779 лица повече), 54 441 безработни с регистрация в бюрата по труда над една година (за една година броят им нараства с 10 726 лица), 41 714 безработни с висше образование (с 3 307 повече), 7 515 безработни с увреждания (с 2 013 лица повече).                                      Вижте повече

Еразъм+ ще се ръководи от МОН
Правителството определи министъра на образованието и науката за национален орган за управление на „Еразъм+” – програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. „Еразъм+” обединява сега действащите програми „Учене през целия живот”, „Младежта в действие”, „Еразмус Мундус”, „Темпус”, „ALFA III” и „Edulink” и ще се изпълнява в периода 2014-2020 г.           Вижте повече

Правителството одобри мерки за оптимизиране на здравната система
Краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и за подобряване на контрола на здравната система бяха одобрени от правителството. Те са изготвени от работна група, създадена със заповед на министър-председателя в изпълнение на §8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. С предложените мерки се цели да се постигне увеличаване на финансовите приходи и подобряване на ефективността на финансовите разходи в здравната система.                                                               Вижте повече
Данни за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания
НСОРБ събира информация от общините за изпълнението на заложените в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2012-2013 г. Обобщената информация ще бъде предоставена на МТСП. 
Вижте повече
Два нови центъра за настаняване от семеен тип в Габрово
На 13 януари 2014 г. в Габрово официално бяха открити два центъра за настаняване от семеен тип по проект „Детство за всички”. Лазар Лазаров, заместник-министърът на труда и социалната политика, преразя символичната лента. В церемонията участваха още председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева и кметът на Габрово Таня Христова.                                        Вижте повече
Фондация "Сийдър" участва в международен проект за подкрепено вземане на решения
Фондация „Сийдър”, която е утвърден и активен член на Национален алианс за социална отговорност, е национален партньор в международния проект „Чуйте нашите гласове! Популяризиране и насърчаване на участието на деца с интелектуално затруднение.” Двугодишното начинание, което започна през декември 2012 г., се ръководи от Инклужън Юръп – асоциация на хора с увреждания и техните семейства в Европа, която се бори за равни права и пълно включване във всички аспекти на живота, и е финансирано от Европейската комисия. Проектът цели укрепване и повишаване на прякото участие на деца с интелектуално затруднение в процеса на вземане на решения, където резултатите от решенията ги включват директно.                                     Вижте повече
Нов ЦСРИ в Свищов
От края на 2013 г. в Свищов официално отвори врати нов Център за социална реализация и интеграция на пълнолетни хора с увреждания. Потребителите в момента са 20 лица с ограничени възможности на трудоспособна възраст. За тях се грижи 6-членен екип от рехабилитатор, трудотерапевт, психолог, медицинска сестра и двама социални работници, а процедурите са почасови. Центърът е изграден по проект на общината "Толерантност към различието" и е финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси".                         Вижте повече
Кампания за повишаване на информираността относно хората с увреждания в Бургас
В Бургас стартира кампания за повишаване на информираността към проблемите на хората с увреждания. Тя е част от проекта „Подай ръка” на Център за психологически изследвания. За целта в автобусите на градския транспорт в Бургас ще бъдат поставени плакатите на кампанията, чиято цел е да повиши информираността на обществото. В рамките на кампанията е изготвен и видеоклип, който също ще се разпространява. Това не е първият съвместен проект на компанията за градски транспорт с организацията.                      Вижте повече
"Помощ в дома" за 90 потребители в Ямбол
Община Ямбол продължава изпълнението на дейностите и по проект BG051PO001-5.1.04-0192-C0001 „Грижа и подкрепа у дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Звеното за услуги в домашна среда към община Ямбол функционира от 01.05.2013 г., като предоставянето на услугата ще приключи на 30.04.2014 г. Подпомагат се лица с трайни увреждания и възрастни хора при самообслужване, поддържане на техния бит и хигиена и осъществяване на социални контакти. 
Вижте повече
Изграждат втори ЦНСТ в Берковица
Втори център за настаняване от семеен тип ще има в Берковица. Той ще е в двора на бившето оздравително училище и ще приюти четиринайсет деца с умствени и физически увреждания, които сега са в различни социални институции, съобщиха от местната управа. Очаква се строителството на двуетажната сграда да приключи в края на април. В центъра ще има кухня, трапезария с дневна и осем спални със самостоятелни санитарни помещения.                         Вижте повече
Бяла Слатина дава шанс на деца с умствена изостаналост от 3 до 18 г.
Община Бяла Слатина успешно приключи проект на стойност близо 1.5 млн.лв., финансиран по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013. „Това не беше просто проект от голяма социална значимост. Доказателство за думите ми са неуморната и всеотдайна работа на изпълнителите на проекта – строителят успя да изгради изцяло двата центъра за настаняване от семеен тип за 160 дни, а през настоящата седмица, в рамките на 1 ден ще бъде доставено и монтирано и оборудването.                                                     Вижте повече
Откриха два центъра за настаняване от семеен тип в Благоевград
На 17 януари 2014 г. кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов откри два центъра за настаняване от семеен тип, предаде Радио ‘‘Фокус’’- Пирин. Церемонията по откриването се състоя в близост до IX ОУ „Пейо Яворов“, където се намират центровете. Изграждането на общо три центъра и едно защитено жилище бяха заложени в програмата на д-р Камбитов за разширяване на социалните услуги в общината и са финансирани 100% със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“, без да се натоварват благоевградските данъкоплатци. Във всяко едно от жилищата ще бъдат настанени по 12 деца, а общо 37 нови работни места ще бъдат разкрити.                                                Вижте повече
Две нови социални услуги в Пловдив
Проектобюджет 2014 на Община Пловдив предвижда 50 хиляди лева за ремонт на инфраструктура и създаване на 2 нови социални услуги. Това са Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични заболявания и Център за социална рехабилитация. Това каза по време на представянето на финансовите параметри на общинския бюджет кметът на Община Пловдив г-н Иван Тотев.        Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Изложба на хора с интелектуални затруднения в Батак
Историческият музей в Батак стартира новата година със специална изложба с името „Цветове, мечти и още нещо...”, съобщава ИА Фокус. Експозицията може да се види в галерия „Борис Шаров” в Шаровата къща, информира директорът на музея г-жа Теодора Пейчинова. Авторите на експонатите са хора с интелектуални затруднения, живеещи в община Батак. Чрез нея музеят като научен, културен и образователен институт, подава ръка на трите социални институции на територията на общината, които са Защитено жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост.                              Вижте повече
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Мусала Софт в класация на Forbes за развитие на човешките ресурси
Мусала Софт бе отличено на първо място от списание Forbes България в категория „Развитие на човешките ресурси“ в престижния конкурс Forbes Business Awards 2013. Това е второ отличие за компанията в тази категория, като първото е от 2011 г. Forbes Business Awards показва и награждава предприемаческия дух, устойчивите бизнес практики и политики в областта на човешките ресурси. Мусала Софт е победител сред 130 кандидатури подадени в общо 8 категории на конкурса през 2013.                                               Вижте повече
Търсете ни на www.nasoki.bg
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
Бр. 3(3)/20.01.2014 г.
28 януари - Стара Загора, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
НАСО ще представи различни възможности за национално и международно партньорство и сътрудничество за по-добри социални услуги. Ще бъдат представени също социалните услуги, действащи към момента в Стара Загора.
4-7 март  - Рим, Среща на партньорите по проект BITSE
Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хора с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.
18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост
Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови услуги за заетост" и от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посещение на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, член на борда на EASPD.
26-29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на приобщаващи общности”, EASPD, заседание на Борда на EASPD
Конференцията се организира в партньорство с Министерство на заетостта, интеграцията и социалните политики на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Към момента интерес за партньорство и участие са потвърдени от Mental Health Europe, Съвета на Европа, Европейския комитет на регионите, Евросити, Европейската мрежа за независим живот  (ENIL).  Конференцията ще се фокусира върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в общините, общностите и местните групи. 
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
Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Р България 2014 - 2020 г.
Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 2020 г.)
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
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
Трети правен семинар за новата концепция за дееспособността на хората с увреждания
На 17 януари 2014 (петък) в Съдебна палата, София, се проведе семинар „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“. Семинарът е организиран от Съюза на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП) и с подкрепата на Фондация Отворено общество.
По време на семинара бе проведен задълбочен професионален разговор относно несъответствието на вътрешното ни право за поставяне на пълнолетни лица под запрещение с международните правни инструменти, в частност Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 2006г., ратифицирана от България и в сила от 21.04.2012г., и възникналите след ратификацията предизвикателствата пред българските съдии. .
В семинара взеха участие съдии от Върховния касационен съд, съдии от всички окръжни и апелативни съдилища в България. Гости на семинара бяха представители на неправителствени организации, развиващи дейности, свързани с правата на хората с увреждания – Български хелзински комитет, Български адвокати за правата на човека и др.
Обучението и обмен на опит в Рим, предварително обявени за месец март 2014 г., се отлагат. Ще ви информираме допълнително за новите дати. Очаквайте скоро и актуализираният план-график на събитията на НАСО/EASPD за 2014 г. 
Изпращайте предстоящите събития от вашия регион на nasoki@naso.bg, за да бъдат включени в календара на NASOKI.bg.
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