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По молба на членове и партньори на 
Национален алианс за социална 
отговорност и предвид летния период, 
срокът за регистрация в Международна 
конференция: Заетост за хора с 
увреждания, която ще се проведе от 26 
до 28 септември в Истанбул, Турция,  

се удължава до:   

9 септември. 

ВАЖНО 

Международна конференция 

ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

Повишаване на осведомеността и  

възможностите за заетост 

 

ИСТАНБУЛ, 26-28 септември 2013 г. 

 

Място: Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul 

Работни езици на конференцията:  

Турски, английски и френски 

 

От името на EASPD - Европейска асоциация на доставчиците 
на услуги за хора с увреждания, НАСО като представител за 
България на EASPD, има удоволствието да ви покани от 26 
до 28 септември на Международна конференция с тема: 
"Заетост за хора с увреждания - повишаване на осведоме-
ността и възможностите за заетост". Подробна програма на 
събитието можете да видите по-долу.  

 

- Такса за участие на човек 370 лв. при настаняване в 
двойна стая   

- Такса за участие на човек 450 лв. при единично настаня-
ване 

 

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 09.09.2013 г. 

СРОК за превеждане на таксата за участие – 09.09.2013 г.  

 

За членове на Алианса има възможност за осигуряване 
на грант за подкрепа на всяка организация 

 

Вижте подробности на сайта на НАСО. 

 

Приложения:  

Регистрационен формуляр  

Програма  

Таксата за участие включва: транспорт с автобус от 

България, гр. София и/или гр. Варна до Турция, Истанбул и 

обратно; транспорт от хотела, където ще се нощува до 

хотел Радисън, където ще се провежда конференцията; 3 

нощувки в четиризвезден хотел на 3 км от хотел Радисън 

с включени закуски; туристическа обиколка на Истанбул с 

екскурзовод на български език. 

За членове на Алианса има възможност за осигуряване 

на грант за подкрепа на всяка организация: 

 При участие на 1 човек от организация – 90 лв. 

 При участие на повече от 1 човек – 150 лв. 

http://bit.ly/1dH9g5z�
http://www.naso.bg/images/files/Regform_Istanbul.pdf�
http://www.naso.bg/images/files/Istanbul_Agenda.pdf�
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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

Агенция за социално развитие „Вижън“ стартира  

проект “Нови услуги за заетост"  

по договор BG051PO001-7.0.07-0080-С0001 

 

Каква е целта на проекта? 

Общата цел на проекта включва реализиране на междуна-
родно партньорство с водещи европейски доставчици на 

социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптира-

не на европейски опит в България за осигуряване на ефек-

тивни социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена 

заетост“. 

 

Какви са специфичните цели на проекта? 

 Обмяна на опит на място на служители в страни-

членки на ЕС в структурата на Партньор 1 - EASPD с 

цел привличане на опит и ноу-хау към специалисти и 

социални работници за промяна на техните подходи, 

за по-ефективни социални услуги, водещи до реално 

социално включване, обучение, заетост и по-добро 

качество на живот на потребителите. 

 Изследване, анализиране и синтезиране на добри 

практики за „подкрепената заетост” в ЕС. 

 Създаване на методология за предоставянето на 

нов вид услуга „Подкрепена заетост” и филм „С нас 

те успяха”, проследяващ предоставянето на този вид 

услуга и представянето им на Асоцииран партньор 2 

АСП на заключителната кръгла маса с цел нов вид 

услуга „подкрепена заетост“ да бъде разкрита и регу-

лирана от страна на държавата. 

 Разпространение и обмяна на информация, добри 

практики и опит чрез изготвяне и отпечатване на на-

ръчници. 

 Повишаване качеството на предлаганите социални 

услуги от кандидата в резултат на осъществения об-

мен и прилагане на наръчника като иновативен под-

ход за Агенция за социално развитие „Вижън“. 

 Провеждане на работна среща на методистите, пряко 

ангажирани с наблюдение, проучване и изследване на 
социални услуги, в т.ч. услугата „подкрепена заетост”. 

 

Към кого е насочен проектът? 

 Социални работници, работещи в Агенция за социал-

но развитие „Вижън“ като организация-доставчик на 

социални услуги. 

 

Основни дейности, включени в проекта: 

Дейност 1: Организация, управление и вътрешен монито-

ринг; 

Дейност 2: Публичност и визуализация; 

Дейност 3: Провеждане на работна среща в Брюксел; 

Дейност 4: Осъществяване обмяна на опит в Кардиф; 

Дейност 5: Осъществяване обмяна на опит в Париж; 

Дейност 6: Осъществяване на работна среща във Варна; 

Дейност 7: Обезпечаване с материали и консумативи; 

Дейност 8: Стартиране на предоставяне на услугата 

„подкрепена заетост” като иновативна в областта на предос-

тавянето на социални услуги; 
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Дейност 9: Изработване на филм „С нас те успяха”;  

Дейност 10: Извършване на превод на документи на разра-

ботките на методист-аналитиците и всички документи на 

партньор 1 EASPD; 

Дейност 11: Изготвяне на наръчник "Добри практики в соци-

алните услуги и подкрепената заетост" и приемане на поли-

тики за прилагането му; 

Дейност 12: Организиране на заключителна кръгла маса. 

 

Принос на проекта: 

 подобряване на социалната закрила и преодоляване 

на социалната изолация на хората с увреждания и 

лицата в неравностойно положение; 

 създаване на гаранции и стимули за равнопоставе-

ност на хората с увреждания, ефективно упражняване 

на правото им на независим и достоен живот и соци-

ално включване; 

 Реализацията на дейностите по проекта ще повлияе 

позитивно и пряко на нуждаещите се хора с уврежда-

ния, ще се осигури реална подкрепа за активното им 

социално включване и осигуряване на заетост на 

открития пазар на труда. 

 

Кога ще се реализира проектът? 

Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 

г. до 31 юли 2014 г. 

 

Каква е стойността на проекта? 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфи-

нансирана от Европейския социален фонд и Европейския 

съюз с размер на безвъзмездната финансова помощ от 262 

795,26 лв. 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд и Евро-

пейския съюз. 

В Брюксел се проведе първата работна среща по про-
ект „Нови услуги за заетост“ на Агенция за социално 
развитие – Вижън и EASPD 

На 29 август т.г. в гр. Брюксел се проведе първата работна 
среща по проект „Нови услуги за заетост“. Проектът се реа-
лизира в партньорство между Агенция за социално развитие 
– Вижън и Европейската асоциация на доставчиците на ус-
луги за хора с увреждания (EASPD) и се осъществява с фи-
нансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския соци-
ален фонд и Европейския съюз. 

Общата цел на проекта е да се реализира международно 
партньорство с водещи европейски доставчици на социал-
ни услуги за проучване, обобщаване и адаптиране на евро-
пейския опит при предоставяне на тези услуги в България, 
за да се осигури ефективност на услугите, както и да се 
реализира нов вид социална услуга – „подкрепена зае-
тост“. Проектът ще се реализира в рамките на една кален-
дарна година.                                                      Вижте повече 

НОВИНИ 

http://bit.ly/14d1EUc�
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НОВИНИ КАЛЕНДАР 

2 септември - Празник на град Димитровград 

5 септември - Празник на градовете Главиница, Суворово, 
Съединение, Сопот, Ветово 

6 септември - Ден на Съединението 

                         Ден на Пловдив  

                         Празник на градовете Чирпан, Камено,  
                         Чипровци и село Лозно, община Кюстендил  

7 септември - Празник на градовете Белене и Раднево 

8 септември - Ден на международна солидарност на журна-
листите  

                          Световен ден на първата помощ  

                          Международен ден на грамотността 

                          Празник на градовете Берковица, Полски  
                          Тръмбеш, Симитли и Хасково  

Актуализирани са правилата за допустимост на разходи-

те по ОП „Развитие на човешките ресурси” 

Правителството направи промени в ПМС 180/2007, с което се 

определят правилата за допустимост на разходите по Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси”. Те отразя-

ват промените в нормативната уредба, свързани с приемане-

то на ПМС 69/2013 за условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финан-

сова помощ.                                                             Вижте повече 

Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за 

демографско развитие 

Правителството прие Плана за 2013 г. по Актуализираната 

национална стратегия за демографско развитие на населени-
ето в България. В него е включен интегриран набор от мерки 

на държавни институции, неправителствени и изследователс-

ки организации по петте приоритета на стратегията. Основни-

те задачи в плана са свързани със забавяне на негативните 

демографски процеси и намаляването на броя на население-

то…                                                                           Вижте повече 

Младежките организации са важен партньор в реализаци-

ята на политиките за заетост и квалификация 

Младежките организации са важен партньор в реализацията 

на политиките, насочени към заетост и квалификация на мла-

дите хора. Министерството на труда и социалната политика 

изготвя национален план за изпълнение на „Гаранцията за 

младежта”, чрез който България ще усвои от Европейския 

съюз през следващите две години около 100 милиона евро за 

стимулиране на младежката заетост.                   Вижте повече 

Подадените молби за енергийно подпомагане наближават 

200 000  

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопле-

ние от началото на кампанията на 1 юли т.г. към края на ав-

густ са 197 424. Издадените заповеди за отпускане на този 

вид помощ са близо 125 000, отказите - около 16 500. За пър-

вите два месеца на кампанията през миналия отоплителен 

сезон приетите молби са 26 788  по-малко, а за целия отопли-

телен сезон 2012/2013 г. общият брой на отпуснатите целеви 

помощи бе 210 711.                                                 Вижте повече 

Над 36 000 семейства кандидатстват за помощ за първок-

ласници 

Към 30 август 2013 г. в дирекциите „Социално подпомагане" 

са подадени 36 438 молби-декларации за отпускане на еднок-

ратна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учеб-

ната 2013/2014 г. по реда на Закона за семейни помощи за 

деца. Издадените заповеди за отпускане на помощта за пър-
вокласници са 31 177, като  тя се отнася за 31 944 деца.  

Вижте повече 

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3205&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3206&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3203&catid=1�
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1490&selid=1490�
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1491&selid=1491�
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Нови 4 са закритите институции за деца, броят им за го-

дината е 14 

Само през август 2013 г. бяха закрити още четири специали-

зирани институции за деца, които престават да функционират 

от 1 септември т.г.: Дом за деца, лишени от родителска грижа 

в Бургас, като паралелно с това бе открит Център за настаня-

ване от семеен тип за 8 деца.                               Вижте повече 

МОН покани неправителствения сектор в Обществен съ-

вет към министъра 

Обществен съвет ще работи към Министерство на образова-

нието и наука. Той се създава със заповед на министър 

проф. д-р Анелия Клисарова. Консултативният орган ще ре-

шава проблеми от специалната компетентност на министъра 
на образованието и науката, ще формира позиции, станови-

ща и ще приема инициативи от министъра, като спазва прин-

ципите на публичност и прозрачност.                  Вижте повече 

Започна обучение на педагогически специалисти по про-

ект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ 

На 19 август 2013 г. започнаха обучения на педагогически 

специалисти, назначени в пилотни училища по проект 

BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпъл-

нява от Министерството на образованието и науката чрез 

дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“. 

Обученията се провеждат в Националния институт за обуче-

ние и квалификация в системата на образованието – Банкя, 

със средства от бюджета на Министерството на образовани-

ето и науката. Целта е да се подготвят педагогическите спе-

циалисти за работа с деца и ученици със специални образо-

вателни потребности и за предизвикателствата на включва-

щото образование.                                                 Вижте повече 

Държавата може да определи защитени професии 

Държавата може да определи  защитени професии, необхо-

дими за развитието на икономиката. Изборът им трябва да 

стане, чрез определяне на критерии, които предварително да 

се обсъдят. Нужно е професионалното образование да бъде 

обвързано със спецификата на всеки регион и бъдещите пла-

нове за развитие и инвестиции”, това обясни на среща с ди-

ректори и учители в Благоевград министърът на образование-

то и науката проф. д.р Анелия Клисарова.            Вижте повече 

Приета е Национална програма за превенция на самоу-

бийствата 

Правителството прие Национална програма „Превенция на 

самоубийствата в България 2013-2018 г.“ и план за действие 

към нея. Основната цел на документа е да се намали честота-

та на опитите за самоубийство и на смъртността поради само-

убийство.                                                                  Вижте повече 

Прозрачни процедури и възможност за участие на повече 

кандидати в тях предлага правителството с промени в 

Закона за обществените поръчки 

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и 

допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Про-

мените са част от неотложните и стабилизационни мерки на 

правителството, насочени към бизнеса. Основната цел е про-

цедурите по ЗОП да станат по-прозрачни и да се създаде въз-

можност повече кандидати да участват в тях. Измененията в 

закона се правят след активен диалог в обществото. Гражда-

ни и организации имаха възможност да направят своите пред-

ложения по въпроса. Към момента 26 организации са предста-

вили своите идеи, а конкретните писмени предложения за 

промени в ЗОП са 297.                                            Вижте повече 

Агенцията по заетостта проведе 6 трудови борси през 

август 

6 трудови борси проведе Агенцията по заетостта през месец 

август – 3 общи и 3 специализирани. 149 работодатели обяви-

ха 468 свободни работни места. Борсите се организират и 

провеждат по схема BG051PO001 - 6.1.05 „Повишаване качес-

твото на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1487&selid=1487�
http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-08-28-OS.html�
http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-08-29-200-specialists.html�
http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-08-30_blagoevgrad.html�
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5112&g=�
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5096&g=�
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гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на паза-

ра на труда” – проект „Да успеем заедно” по Оперативната 

програма „Развитие на човешките ресурси”. 1 021 безработни 

лица потърсиха работа.                                          Вижте повече 

Министър Терзиева инспектира проект за изграждане на 

центрове за настаняване от семеен тип в Добрич 

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева 

инспектира площадките, на които се изграждат центрове за 

настаняване от семеен тип в Добрич в присъствието на об-

ластния управител Недко Марчев и кмета на града Детелина 

Николова.                                                                 Вижте повече 

Стартира строителството на центрове за настаняване от 

семеен тип в „Красна поляна”, София 

Стартираха дейностите по строителството на 2 бр. центрове 

за настаняване от семеен тип в ПИ № 217, (източна полови-

на) ПИ № 217, (западна половина), кв. 23, м. „Факултета”, ра-

йон „Красна поляна”, гр. София.                            Вижте повече 

Спорт за хора с увреждания и деца в риск 

Спортно-туристическия клуб за хора със сензорни уврежда-

ния (СТКХСУ)„Родопи” - Кърджали реализира проект по прог-

рамата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, финанси-

ран от Министерството на физическото възпитание и спорта. 

Проектът е с начална дата 06.03.2013 и ще продължи до 

06.09.2013. В рамките на програмата 15 души в неравностой-

но положение от Кърджали, Черноочене, Крумовград трени-

рат канадска борба за начинаещи.                        Вижте повече 

Велосъстезание „Тур де Бургас 2013” за хора с уврежда-

ния  

Хора с ментални увреждания ще премерят сили в колоезде-

нето  и ще демонстрират умения за ориентиране по специа-

лен маршрут по карта в първото състезание за купата  „ Тур 

де Бургас”. Организаторите споделиха, че амбицията им е то 

да се превърне в ежегодно и мащабно събитие, където всички 

да подкрепим хората с увреждания.                      Вижте повече 

Русе прави специален дом за психично болни 

Русе е първият град в България, който ще изгради наблюдава-

но жилище за хора с психически разстройства. В него ще жи-

веят осем души в среда, близка до семейната, с цел да се 

научат да организират сами ежедневието си. Заедно с жили-

щето ще бъде изграден и Център за настаняване от семеен 

тип, в който за 15 души с по-тежки проблеми ще се полагат 24-

часови грижи, предаде БГНЕС.                              Вижте повече 

Закон за жестомимичния език искат сляпо-глухите 

Създаването на Закон за жестомимичния език ще искат от 

Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Това 

обяви председателят на организацията Димитър Парапанов. 

По думите му законът трябва да опише методите за работа 
със сляпо-глухи, кои са потребителите на съответните соци-

ални услуги и как ще ги получават.                        Вижте повече 

„Сдружение Азбукари” организира благотворителна из-

ложба за набиране на средства за изграждане на площад-

ка във Велико Търново 

Благотворителен търг на детски рисунки за набиране на сред-

ства за изграждане на площадка, адаптирана и за деца с ув-

реждания в град Велико Търново организира „Сдружение Аз-

букари”. Това съобщиха от сдружението. Инициативата е част 

от Националната кампания за социална адаптация на деца 

със специфични потребности „Вярвам в теб!“, която организа-

цията провежда в продължение на две години.   Вижте повече 

При навършени години за пенсия, решението за над 50% 

увреждане става пожизнено 

С постановление на Министерския съвет от началото на ав-

густ 2013 година се въвежда изменение и допълнение на пра-

вилника за прилагане на закона за интеграцията на хора с 

увреждания. За това информира Вацка Хорозова - директор 

на регионална дирекция "Социално подпомагане" - Плевен. 

Важна промяна в правилника е тази, отнасяща се до хората, 

които имат нужда да закупуват или ремонтират медицински 

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=21&WA=News/ViewNews.asp&ID=1711�
http://www.mrrb.government.bg/?controller=news&id=4717�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=72846&nxt=0�
http://fakti.bg/bulgaria/75278-sport-za-hora-s-uvrejdania-i-deca-v-risk�
http://www.burgasnews.com/novini-burgas/62462-velosastezanieto-tur-de-burgas-2013-za-hora-s-uvrezhdaniya-shte-se-provede-v-grada�
http://rousse.dir.bg/news.php?id=14863083�
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1137030�
http://www.focus-news.net/?id=n1821360�


Бр. 33/02.09.2013 г. 

изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, 

изработвани по индивидуална поръчка.               Вижте повече 

95% от хората с увреждания у нас са безработни 

При общата висока безработица в страната – 12,3 на сто за 

миналата година според Националния статистически инсти-

тут, проблемът със заетостта при хората с увреждания е изк-

лючително сериозен. Около 90-95 процента от тях нямат ра-

бота, сочи социологическо проучване. А това ги дърпа към 

задълбочаваща се бедност. За сравнение, средноевропейско-

то ниво на безработица сред тази обществена група се движи 

между 20 и 30 процента.                                         Вижте повече 

Правят дом за инвалиди във Вършец 

Център за настаняване от семеен тип за хора с физически 
увреждания правят във Вършец. Той ще е готов следващото 

лято, а в него ще живеят петнайсет възрастни. Новият дом за 

инвалидите ще бъде изграден с 203 240 лв., осигурени по 

програмата “Развитие на човешките ресурси”. Центърът ще 

се помещава в сградата на бившата детска ясла, която ще 

бъде основно ремонтирана.                                   Вижте повече 

Поморие отново се превърна в сцена за изява на хора в 

неравностойно положение 

Осмият музикален фестивал на хората с физически уврежда-

ния премина в два концерта на сцената на НЧ „Просвета 

1888”, които оставиха незабравима следа у жителите и гости-

те на града и чувство на удовлетворение и гордост у участни-

ците. Събитието се организира от Община Поморие и Фонда-

ция „Сила за живот”. Първата фестивална вечер беше посве-

тена на българския фолклор.                                 Вижте повече 

Искат финансово стимулиране за учителите и родителите 

на деца със СОП 

Допълнително финансово стимулиране на учителите и на 

родителите на деца със специални образователни потребнос-

ти (СОП) поискаха участници във фокус групи по проект на 

разградска неправителствена организация. Проектът 

„Усмивки за всички деца“ се реализира от „Младежки форум 

2001“ в партньорство със СОУ“Христо Ботев“ в града. Целта 

му е да подпомогне образователния процес на децата с ув-

реждания в 39 училища и 15 детски градини чрез интегриращо 

и  в к л ю ч в а щ о  о б у ч е н и е .         

Вижте повече 

Позиция на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” по 

публикации в медиите 

Относно появилите се в някои електронни медии публикации с 

„40 хиляди работещи българи без ваучери за обучение, пари-

те отиват за безработни роми”, Управляващият орган на Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 

г. изразява следното становище.                           Вижте повече 

Проектът на Споразумението за партньорство на Репуб-

лика България беше изпратен на Европейската комисия 

Проект на Споразумението за партньорство - документът, оп-

ределящ националните приоритети, които ще се финансират 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 

периода 2014-2020 г., беше изпратен на Европейската коми-

сия за втори кръг на технически консултации.      Вижте повече 

Стартира съвместна инициатива в подкрепа на бизнеса 

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз в България и 

Българската стопанска камара започват обща инициатива в 

подкрепа на бизнеса. Кампанията се координира от Централ-

ния информационен и координационен офис.      Вижте повече 

Фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 

321 и 322 на ПРСР 

От 9 септември до 20 септември областните дирекции на 

фонд „Земеделие" ще приемат проекти по две от най-

атрактивните мерки на Програмата за развитие на селските 

райони (ПРСР) - 321 „Основни услуги за населението и иконо-

миката в селските райони" и 322 „Обновяване и развитие на 
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населените места".                                                 Вижте повече 

Платиха още 6,5 млн. за необлагодетелстваните райони 

След изменения в Наредба №11 за условията и реда за при-

лагане на Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за 

природни ограничения в планинските райони" и Мярка 212 

„Плащания на земеделските стопани в райони с ограничения, 

различни от планинските" фонд „Земеделие" изплати  още 6,5 

млн. лв. субсидии по двете мерки.                        Вижте повече 

Над 4 млн. лв. изплати ОП „Техническа помощ“ през ме-

сец август 

За последните три седмици Управляващият орган на Опера-

тивна програма „Техническа помощ" придвижи изплащането 

на 4 080 972,51 лв.  Така общата сума на разплатените средс-
тва по програмата възлиза на 49 790 077 лв. или 45% от це-

лия й бюджет.                                                          Вижте повече 

Ремонтират още седем църкви със средства от ПРСР 

Седем църкви, читалище и една община ще получат общо 3 

073 288 лева по три от мерките на Програмата за развитие на 

селските райони (ПРСР). Със средствата храмовете ще бъдат 

ремонтирани, ще бъде изградена изградена информационна 

система за читалището и поставени информационни табла за 

туристически маршрути в общината.                     Вижте повече 

По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161PO001/1.1-08/2010 бяха подписани два дого-

вора 

На 28 август, в присъствието на министъра на регионалното 

развитие Десислава Терзиева, министърът на здравеопазва-

нето д-р Таня Андреева и ръководителят на Управляващия 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие” Снежи-

на Славчева се подписаха два договора за технологично об-

новяване и модернизация на МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Кирко-

вич" АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габро-

во.                                                                             Вижте повече 

ФОТОКОНКУРС 

„Популяризиране на красотата на трансграничната об-
ласт и нейните хора“ 

Управляващият орган на Програмите за европейско терито-
риално сътрудничество, с подкрепата на Съвместния техни-
чески секретариат на Програмата „Гърция – България 2007-
2013“ и на Националния партниращ орган в България, орга-
низира фото конкурс под наименование „Популяризиране на 
красотата на трансграничната област и нейните хора“, по 
повод Европейския ден на сътрудничеството, който тази 
година ще бъде отбелязан на 21-ви септември с участието 
на повечето програми за европейско териториално сътруд-
ничество в Европейския съюз. 

Краен срок: 4 септември 2013 г.                Вижте повече 

ФОТОКОНКУРС 

Най-веселото детско лято 

Фондация Карин дом, която е член на НАСО, организира 
фотоконкурс с тема "Най-веселото детско лято". Включете 
се в нашия свеж, летен конкурс като ни изпратите снимки от 
вашата лятна ваканция с деца или кадър, на който сте запе-
чатали малките пакостници и можете да спечелите една от 
многото специални награди, осигурени от  екипа на Карин 
Дом, призовават от Фондацията. 

Срок за изпращане: от 21 август до 15 септември 

Вижте повече 
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Снимай МЕ - фото конкурс 

Фотоконкурсът “Снимай МЕ” е част от проекта "Бъди част от 
универсалния символ на правата на човека - направи го 
свой" на Фондация Арт.Е - Център за насърчаване и разви-
тие на визуалните изкуства и Фондация Сила за живот Пла-
мен Толев, която е член на НАСО, и се осъществява по 
"Програма Младежта в действие” на Европейския Съюз. Про-
ектът "Бъди част от универсалния символ на правата на чо-
века - направи го свой" има за цел да популяризира универ-
салния символ на правата на човека в България.  

 

Краен срок: 15 септември                                    Вижте повече 

Фонд за балканско изкуство и култура 

BG06 „Деца и младежи в риск" 

Фонд „Социална закрила”  

Програма "Учене през целия живот" 

Програма за предоставяне на малки грантове 

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕДСТОЯЩО 

3-4 септември - ОИЦ - Варна участва във форум за местно 

развитие по програма „Глобални библиотеки“ 

4 септември - ОИЦ – Плевен с информационна среща в Тръс-

теник 

19 - 24 септември - Седми международен музикален фести-

вал „Надмощие на духа” 

26 - 28 септември - Международна конференция "Заетост за 

хора с увреждания, Повишаване на осведомеността и въз-

можностите за заетост", Истанбул 

8 – 12 октомври - ФИЦЕ Конгрес 2013 "Пътища към включва-

нето", Берн, Швейцария 

13 – 15 октомври - Годишната среща на местните власти, к.к. 

"Албена", възможности за участие на бизнеса  

28 септември - Денят на правото да знам! 

 

Правото на достъп до информация е важно човешко право и 
необходимо условие за упражняване на други основни права, 
за открито и отговорно управление, и условие за участието 
на хората в процеса на взимане на решения. 

Изпращайте номинации до 15 септември 2013 г.  

чрез обновената страница на Деня на правото да знам. 

Ново Ръководство за изпълнение на договори по процедура за 

безвъзмездна финансоава помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот 

в общността“, приложения 

Предложения на НСОРБ за мерки за децентрализация на дър-

жавното управление 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 
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Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Правителството направи промени в ПМС 180/2007, с което се определят правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Те отразяват промените в нормативната уредба, свързани с приемането на ПМС 69/2013 за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ.                                                             Вижте повече
Приет е планът за 2013 г. по Националната стратегия за демографско развитие
Правителството прие Плана за 2013 г. по Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в България. В него е включен интегриран набор от мерки на държавни институции, неправителствени и изследователски организации по петте приоритета на стратегията. Основните задачи в плана са свързани със забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението…                                                                           Вижте повече
Младежките организации са важен партньор в реализацията на политиките за заетост и квалификация
Младежките организации са важен партньор в реализацията на политиките, насочени към заетост и квалификация на младите хора. Министерството на труда и социалната политика изготвя национален план за изпълнение на „Гаранцията за младежта”, чрез който България ще усвои от Европейския съюз през следващите две години около 100 милиона евро за стимулиране на младежката заетост.                   Вижте повече
Подадените молби за енергийно подпомагане наближават 200 000 
Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли т.г. към края на август са 197 424. Издадените заповеди за отпускане на този вид помощ са близо 125 000, отказите - около 16 500. За първите два месеца на кампанията през миналия отоплителен сезон приетите молби са 26 788  по-малко, а за целия отоплителен сезон 2012/2013 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 210 711.                                                 Вижте повече
Над 36 000 семейства кандидатстват за помощ за първокласници
Към 30 август 2013 г. в дирекциите „Социално подпомагане" са подадени 36 438 молби-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2013/2014 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Издадените заповеди за отпускане на помощта за първокласници са 31 177, като  тя се отнася за 31 944 деца. 
Вижте повече
Нови 4 са закритите институции за деца, броят им за годината е 14
Само през август 2013 г. бяха закрити още четири специализирани институции за деца, които престават да функционират от 1 септември т.г.: Дом за деца, лишени от родителска грижа в Бургас, като паралелно с това бе открит Център за настаняване от семеен тип за 8 деца.                               Вижте повече
МОН покани неправителствения сектор в Обществен съвет към министъра
Обществен съвет ще работи към Министерство на образованието и наука. Той се създава със заповед на министър проф. д-р Анелия Клисарова. Консултативният орган ще решава проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието и науката, ще формира позиции, становища и ще приема инициативи от министъра, като спазва принципите на публичност и прозрачност.                  Вижте повече
Започна обучение на педагогически специалисти по проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“
На 19 август 2013 г. започнаха обучения на педагогически специалисти, назначени в пилотни училища по проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“. Обученията се провеждат в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието – Банкя, със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката. Целта е да се подготвят педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности и за предизвикателствата на включващото образование.                                                 Вижте повече
Държавата може да определи защитени професии
Държавата може да определи  защитени професии, необходими за развитието на икономиката. Изборът им трябва да стане, чрез определяне на критерии, които предварително да се обсъдят. Нужно е професионалното образование да бъде обвързано със спецификата на всеки регион и бъдещите планове за развитие и инвестиции”, това обясни на среща с директори и учители в Благоевград министърът на образованието и науката проф. д.р Анелия Клисарова.            Вижте повече
Приета е Национална програма за превенция на самоубийствата
Правителството прие Национална програма „Превенция на самоубийствата в България 2013-2018 г.“ и план за действие към нея. Основната цел на документа е да се намали честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.                                                                  Вижте повече
Прозрачни процедури и възможност за участие на повече кандидати в тях предлага правителството с промени в Закона за обществените поръчки
Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промените са част от неотложните и стабилизационни мерки на правителството, насочени към бизнеса. Основната цел е процедурите по ЗОП да станат по-прозрачни и да се създаде възможност повече кандидати да участват в тях. Измененията в закона се правят след активен диалог в обществото. Граждани и организации имаха възможност да направят своите предложения по въпроса. Към момента 26 организации са представили своите идеи, а конкретните писмени предложения за промени в ЗОП са 297.                                            Вижте повече
Агенцията по заетостта проведе 6 трудови борси през август
6 трудови борси проведе Агенцията по заетостта през месец август – 3 общи и 3 специализирани. 149 работодатели обявиха 468 свободни работни места. Борсите се организират и провеждат по схема BG051PO001 - 6.1.05 „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” – проект „Да успеем заедно” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 1 021 безработни лица потърсиха работа.                                          Вижте повече
Министър Терзиева инспектира проект за изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Добрич
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева инспектира площадките, на които се изграждат центрове за настаняване от семеен тип в Добрич в присъствието на областния управител Недко Марчев и кмета на града Детелина Николова.                                                                 Вижте повече
Стартира строителството на центрове за настаняване от семеен тип в „Красна поляна”, София
Стартираха дейностите по строителството на 2 бр. центрове за настаняване от семеен тип в ПИ № 217, (източна половина) ПИ № 217, (западна половина), кв. 23, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, гр. София.                            Вижте повече
Спорт за хора с увреждания и деца в риск
Спортно-туристическия клуб за хора със сензорни увреждания (СТКХСУ)„Родопи” - Кърджали реализира проект по програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, финансиран от Министерството на физическото възпитание и спорта. Проектът е с начална дата 06.03.2013 и ще продължи до 06.09.2013. В рамките на програмата 15 души в неравностойно положение от Кърджали, Черноочене, Крумовград тренират канадска борба за начинаещи.                        Вижте повече
Велосъстезание „Тур де Бургас 2013” за хора с увреждания 
Хора с ментални увреждания ще премерят сили в колоезденето  и ще демонстрират умения за ориентиране по специален маршрут по карта в първото състезание за купата  „ Тур де Бургас”. Организаторите споделиха, че амбицията им е то да се превърне в ежегодно и мащабно събитие, където всички да подкрепим хората с увреждания.                      Вижте повече
Русе прави специален дом за психично болни
Русе е първият град в България, който ще изгради наблюдавано жилище за хора с психически разстройства. В него ще живеят осем души в среда, близка до семейната, с цел да се научат да организират сами ежедневието си. Заедно с жилището ще бъде изграден и Център за настаняване от семеен тип, в който за 15 души с по-тежки проблеми ще се полагат 24-часови грижи, предаде БГНЕС.                              Вижте повече
Закон за жестомимичния език искат сляпо-глухите
Създаването на Закон за жестомимичния език ще искат от Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Това обяви председателят на организацията Димитър Парапанов. По думите му законът трябва да опише методите за работа със сляпо-глухи, кои са потребителите на съответните социални услуги и как ще ги получават.                        Вижте повече
„Сдружение Азбукари” организира благотворителна изложба за набиране на средства за изграждане на площадка във Велико Търново
Благотворителен търг на детски рисунки за набиране на средства за изграждане на площадка, адаптирана и за деца с увреждания в град Велико Търново организира „Сдружение Азбукари”. Това съобщиха от сдружението. Инициативата е част от Националната кампания за социална адаптация на деца със специфични потребности „Вярвам в теб!“, която организацията провежда в продължение на две години.   Вижте повече
При навършени години за пенсия, решението за над 50% увреждане става пожизнено
С постановление на Министерския съвет от началото на август 2013 година се въвежда изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за интеграцията на хора с увреждания. За това информира Вацка Хорозова - директор на регионална дирекция "Социално подпомагане" - Плевен. Важна промяна в правилника е тази, отнасяща се до хората, които имат нужда да закупуват или ремонтират медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработвани по индивидуална поръчка.               Вижте повече
95% от хората с увреждания у нас са безработни
При общата висока безработица в страната – 12,3 на сто за миналата година според Националния статистически институт, проблемът със заетостта при хората с увреждания е изключително сериозен. Около 90-95 процента от тях нямат работа, сочи социологическо проучване. А това ги дърпа към задълбочаваща се бедност. За сравнение, средноевропейското ниво на безработица сред тази обществена група се движи между 20 и 30 процента.                                         Вижте повече
Правят дом за инвалиди във Вършец
Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания правят във Вършец. Той ще е готов следващото лято, а в него ще живеят петнайсет възрастни. Новият дом за инвалидите ще бъде изграден с 203 240 лв., осигурени по програмата “Развитие на човешките ресурси”. Центърът ще се помещава в сградата на бившата детска ясла, която ще бъде основно ремонтирана.                                   Вижте повече
Поморие отново се превърна в сцена за изява на хора в неравностойно положение
Осмият музикален фестивал на хората с физически увреждания премина в два концерта на сцената на НЧ „Просвета 1888”, които оставиха незабравима следа у жителите и гостите на града и чувство на удовлетворение и гордост у участниците. Събитието се организира от Община Поморие и Фондация „Сила за живот”. Първата фестивална вечер беше посветена на българския фолклор.                                 Вижте повече
Искат финансово стимулиране за учителите и родителите на деца със СОП
Допълнително финансово стимулиране на учителите и на родителите на деца със специални образователни потребности (СОП) поискаха участници във фокус групи по проект на разградска неправителствена организация. Проектът „Усмивки за всички деца“ се реализира от „Младежки форум 2001“ в партньорство със СОУ“Христо Ботев“ в града. Целта му е да подпомогне образователния процес на децата с увреждания в 39 училища и 15 детски градини чрез интегриращо и включващо обучение.                                                                  Вижте повече
Позиция на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” по публикации в медиите
Относно появилите се в някои електронни медии публикации с „40 хиляди работещи българи без ваучери за обучение, парите отиват за безработни роми”, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. изразява следното становище.                           Вижте повече
Проектът на Споразумението за партньорство на Република България беше изпратен на Европейската комисия
Проект на Споразумението за партньорство - документът, определящ националните приоритети, които ще се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г., беше изпратен на Европейската комисия за втори кръг на технически консултации.      Вижте повече
Стартира съвместна инициатива в подкрепа на бизнеса
Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и Българската стопанска камара започват обща инициатива в подкрепа на бизнеса. Кампанията се координира от Централния информационен и координационен офис.      Вижте повече
Фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 321 и 322 на ПРСР
От 9 септември до 20 септември областните дирекции на фонд „Земеделие" ще приемат проекти по две от най-атрактивните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 „Обновяване и развитие на населените места".                                                 Вижте повече
Платиха още 6,5 млн. за необлагодетелстваните райони
След изменения в Наредба №11 за условията и реда за прилагане на Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и Мярка 212 „Плащания на земеделските стопани в райони с ограничения, различни от планинските" фонд „Земеделие" изплати  още 6,5 млн. лв. субсидии по двете мерки.                        Вижте повече
Над 4 млн. лв. изплати ОП „Техническа помощ“ през месец август
За последните три седмици Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" придвижи изплащането на 4 080 972,51 лв.  Така общата сума на разплатените средства по програмата възлиза на 49 790 077 лв. или 45% от целия й бюджет.                                                          Вижте повече
Ремонтират още седем църкви със средства от ПРСР
Седем църкви, читалище и една община ще получат общо 3 073 288 лева по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Със средствата храмовете ще бъдат ремонтирани, ще бъде изградена изградена информационна система за читалището и поставени информационни табла за туристически маршрути в общината.                     Вижте повече
По Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 бяха подписани два договора
На 28 август, в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” Снежина Славчева се подписаха два договора за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово.                                                                             Вижте повече
КАЛЕНДАР
2 септември - Празник на град Димитровград
5 септември - Празник на градовете Главиница, Суворово, Съединение, Сопот, Ветово
6 септември - Ден на Съединението
                         Ден на Пловдив 
                         Празник на градовете Чирпан, Камено, 
                         Чипровци и село Лозно, община Кюстендил 
7 септември - Празник на градовете Белене и Раднево
8 септември - Ден на международна солидарност на журналистите 
                          Световен ден на първата помощ 
                          Международен ден на грамотността
                          Празник на градовете Берковица, Полски 
                          Тръмбеш, Симитли и Хасково 
НОВИНИ
Бр. 33/02.09.2013 г.
Бр. 33/02.09.2013 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Ново Ръководство за изпълнение на договори по процедура за безвъзмездна финансоава помощ BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността“, приложения
Предложения на НСОРБ за мерки за децентрализация на държавното управление
28 септември - Денят на правото да знам!

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права, за открито и отговорно управление, и условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.
Изпращайте номинации до 15 септември 2013 г. 
чрез обновената страница на Деня на правото да знам.
3-4 септември - ОИЦ - Варна участва във форум за местно развитие по програма „Глобални библиотеки“
4 септември - ОИЦ – Плевен с информационна среща в Тръстеник
19 - 24 септември - Седми международен музикален фестивал „Надмощие на духа”
26 - 28 септември - Международна конференция "Заетост за хора с увреждания, Повишаване на осведомеността и възможностите за заетост", Истанбул
8 – 12 октомври - ФИЦЕ Конгрес 2013 "Пътища към включването", Берн, Швейцария
13 – 15 октомври - Годишната среща на местните власти, к.к. "Албена", възможности за участие на бизнеса 
ПРЕДСТОЯЩО
СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Фонд за балканско изкуство и култура
BG06 „Деца и младежи в риск"
Фонд „Социална закрила” 
Програма "Учене през целия живот"
Програма за предоставяне на малки грантове
Снимай МЕ - фото конкурс
Фотоконкурсът “Снимай МЕ” е част от проекта "Бъди част от универсалния символ на правата на човека - направи го свой" на Фондация Арт.Е - Център за насърчаване и развитие на визуалните изкуства и Фондация Сила за живот Пламен Толев, която е член на НАСО, и се осъществява по "Програма Младежта в действие” на Европейския Съюз. Проектът "Бъди част от универсалния символ на правата на човека - направи го свой" има за цел да популяризира универсалния символ на правата на човека в България. 

Краен срок: 15 септември                                    Вижте повече
Бр. 33/02.09.2013 г.
ФОТОКОНКУРС
„Популяризиране на красотата на трансграничната област и нейните хора“
Управляващият орган на Програмите за европейско териториално сътрудничество, с подкрепата на Съвместния технически секретариат на Програмата „Гърция – България 2007-2013“ и на Националния партниращ орган в България, организира фото конкурс под наименование „Популяризиране на красотата на трансграничната област и нейните хора“, по повод Европейския ден на сътрудничеството, който тази година ще бъде отбелязан на 21-ви септември с участието на повечето програми за европейско териториално сътрудничество в Европейския съюз.
Краен срок: 4 септември 2013 г.                Вижте повече
ФОТОКОНКУРС
Най-веселото детско лято
Фондация Карин дом, която е член на НАСО, организира фотоконкурс с тема "Най-веселото детско лято". Включете се в нашия свеж, летен конкурс като ни изпратите снимки от вашата лятна ваканция с деца или кадър, на който сте запечатали малките пакостници и можете да спечелите една от многото специални награди, осигурени от  екипа на Карин Дом, призовават от Фондацията.
Срок за изпращане: от 21 август до 15 септември
Вижте повече

Бр. 33/02.09.2013 г.
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
Бр. 33/02.09.2013 г.
Агенция за социално развитие „Вижън“ стартира 
проект “Нови услуги за заетост" 
по договор BG051PO001-7.0.07-0080-С0001

Каква е целта на проекта?
Общата цел на проекта включва реализиране на международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване на ефективни социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена заетост“.

Какви са специфичните цели на проекта?
Обмяна на опит на място на служители в страни-членки на ЕС в структурата на Партньор 1 - EASPD с цел привличане на опит и ноу-хау към специалисти и социални работници за промяна на техните подходи, за по-ефективни социални услуги, водещи до реално социално включване, обучение, заетост и по-добро качество на живот на потребителите.
Изследване, анализиране и синтезиране на добри практики за „подкрепената заетост” в ЕС.
Създаване на методология за предоставянето на нов вид услуга „Подкрепена заетост” и филм „С нас те успяха”, проследяващ предоставянето на този вид услуга и представянето им на Асоцииран партньор 2 АСП на заключителната кръгла маса с цел нов вид услуга „подкрепена заетост“ да бъде разкрита и регулирана от страна на държавата.
Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит чрез изготвяне и отпечатване на наръчници.
Повишаване качеството на предлаганите социални услуги от кандидата в резултат на осъществения обмен и прилагане на наръчника като иновативен подход за Агенция за социално развитие „Вижън“.
Провеждане на работна среща на методистите, пряко ангажирани с наблюдение, проучване и изследване на социални услуги, в т.ч. услугата „подкрепена заетост”.

Към кого е насочен проектът?
Социални работници, работещи в Агенция за социално развитие „Вижън“ като организация-доставчик на социални услуги.

Основни дейности, включени в проекта:
Дейност 1: Организация, управление и вътрешен мониторинг;
Дейност 2: Публичност и визуализация;
Дейност 3: Провеждане на работна среща в Брюксел;
Дейност 4: Осъществяване обмяна на опит в Кардиф;
Дейност 5: Осъществяване обмяна на опит в Париж;
Дейност 6: Осъществяване на работна среща във Варна;
Дейност 7: Обезпечаване с материали и консумативи;
Дейност 8: Стартиране на предоставяне на услугата „подкрепена заетост” като иновативна в областта на предоставянето на социални услуги;
Дейност 9: Изработване на филм „С нас те успяха”; 
Дейност 10: Извършване на превод на документи на разработките на методист-аналитиците и всички документи на партньор 1 EASPD;
Дейност 11: Изготвяне на наръчник "Добри практики в социалните услуги и подкрепената заетост" и приемане на политики за прилагането му;
Дейност 12: Организиране на заключителна кръгла маса.

Принос на проекта:
подобряване на социалната закрила и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение;
създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, ефективно упражняване на правото им на независим и достоен живот и социално включване;
Реализацията на дейностите по проекта ще повлияе позитивно и пряко на нуждаещите се хора с увреждания, ще се осигури реална подкрепа за активното им социално включване и осигуряване на заетост на открития пазар на труда.

Кога ще се реализира проектът?
Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.

Каква е стойността на проекта?
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз с размер на безвъзмездната финансова помощ от 262 795,26 лв.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Бр. 33/02.09.2013 г.
По молба на членове и партньори на Национален алианс за социална отговорност и предвид летния период, срокът за регистрация в Международна конференция: Заетост за хора с увреждания, която ще се проведе от 26 до 28 септември в Истанбул, Турция, 
се удължава до:  
9 септември.
важно
Международна конференция
ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Повишаване на осведомеността и 
възможностите за заетост

ИСТАНБУЛ, 26-28 септември 2013 г.

Място: Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul
Работни езици на конференцията: 
Турски, английски и френски

От името на EASPD - Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, НАСО като представител за България на EASPD, има удоволствието да ви покани от 26 до 28 септември на Международна конференция с тема: "Заетост за хора с увреждания - повишаване на осведомеността и възможностите за заетост". Подробна програма на събитието можете да видите по-долу. 

- Такса за участие на човек 370 лв. при настаняване в двойна стая  
- Такса за участие на човек 450 лв. при единично настаняване

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 09.09.2013 г.
СРОК за превеждане на таксата за участие – 09.09.2013 г. 

За членове на Алианса има възможност за осигуряване на грант за подкрепа на всяка организация

Вижте подробности на сайта на НАСО.

Приложения: 
Регистрационен формуляр 
Програма 
Таксата за участие включва: транспорт с автобус от България, гр. София и/или гр. Варна до Турция, Истанбул и обратно; транспорт от хотела, където ще се нощува до хотел Радисън, където ще се провежда конференцията; 3 нощувки в четиризвезден хотел на 3 км от хотел Радисън с включени закуски; туристическа обиколка на Истанбул с екскурзовод на български език.
За членове на Алианса има възможност за осигуряване на грант за подкрепа на всяка организация:
При участие на 1 човек от организация – 90 лв.
При участие на повече от 1 човек – 150 лв.
В Брюксел се проведе първата работна среща по проект „Нови услуги за заетост“ на Агенция за социално развитие – Вижън и EASPD
На 29 август т.г. в гр. Брюксел се проведе първата работна среща по проект „Нови услуги за заетост“. Проектът се реализира в партньорство между Агенция за социално развитие – Вижън и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.
Общата цел на проекта е да се реализира международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги за проучване, обобщаване и адаптиране на европейския опит при предоставяне на тези услуги в България, за да се осигури ефективност на услугите, както и да се реализира нов вид социална услуга – „подкрепена заетост“. Проектът ще се реализира в рамките на една календарна година.                                                      Вижте повече
НОВИНИ
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