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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

Национален алианс за социална отговорност  

стартира проект  “Съпричастност”  

- “Партньорство за по-добър живот"  - 

по договор BG051PО001-5.1.05-0002-C0001 

 

Целта на проекта е реализиране на активно социално включ-

ване на хора с увреждания посредством популяризиране и 

реално приложение на политиките за равни възможности и 

социално включване и чрез създаване на Център за подкре-

па на хора с увреждания. 

Специфичните цели на проекта включват: 

 популяризиране на модел за сътрудничество и парт-

ньорство на местно и регионално ниво в процеса на 

интеграция на хората с увреждания; 

 насърчаване на развитието на социалната икономика 

чрез активното включване в този процес на социални 

предприятия, доставчици на услуги и работодатели на 

свободния пазар на труда; 

 подобряване качеството на живот на хората с увреж-

дания и техните семейства чрез подпомагането им за 

намиране на подходяща услуга; 

 подпомагане на социалната интеграция на хората с 

увреждания чрез електронно включване; 

 подкрепа на хората с увреждания – подкрепа за трудо-

ва реализация на свободния пазар на труда; 

 повишаване на общественото внимание и информира-

ност, както и промяна в нагласите на работодатели и 

обществото като цяло, към потребностите и възмож-

ностите на хората с увреждания; 

 мотивиране на хората с увреждания и техните се-

мейства за по-активно поведение и реализация на 

свободния пазар на труда; 

 повишаване информираността на обществото за въз-

можностите на различните социални програми и ини-

циативи за установяване на равни възможности за 

хората с увреждания и социалното им включване; 

 създаване на предпоставки за постепенна промяна на 

нагласите на обществото за приемането на хората с 

увреждания като пълноценна и равноправна част от 

обществото. 

 

Проектът е насочен към хора с увреждания и техните се-

мейства, както и заети в социални предприятия, в т.ч.: оби-

чайни работодатели, доставчици на услуги, социално отго-

ворни корпорации и общини, в качеството им на доставчици 

на услуги и работодатели. 

 

Проектът обхваща период от 18 месеца – от 1 март 2013 г. 

до 31 август 2014 г. 

 

Вижте още: Център за подкрепена заетост  

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансира-
на от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Национа-
лен алианс за социална отговорност носи цялата отговорност 
за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоя-
телства не може да се приеме като официална позиция на Аген-

ция за социално подпомагане. 

Инвестира във вашето бъдеще. 

http://bit.ly/157xzE1�
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НОВИНИ 

КАЛЕНДАР 

16 септември - Първи учебен ден за 2013 г. 

Международен  ден  за  защита  на         
озоновия слой 

16 - 22 септември - Европейска седмица на мобилността 

17 септември - Св. мъченици София и трите и� дъщери 
Вяра, Надежда и Любов 

Празник на градовете София, Костинброд и         
Лом, празник на село Съдиево (обл. Сливен)  

21 септември - Световен ден на болестта на Алцхаймер 

Празник на град Тутракан 

22 септември - Ден на Независимостта на България 

Празник на град Костенец  

Европейски ден без автомобили 

Пресконференция за представяне на проект 

„Партньорство за по-добър живот“ 

На 12 септември 2013 г. в Арт клуб „Вижън Хол“, Варна (жк. 

„Чайка“ бл.27) Национален алианс за социална отговорност 

проведе пресконференция за представяне на проект 

„Партньорство за по-добър живот“. Представеният проект е 

насочен към реализиране на дейности в подкрепа на хора с 

увреждания и техните семейства, социални предприятия, 

работодатели, общини и всички доставчици на социални ус-

луги в цялата страна.                                             Вижте повече 

Национален семинар „Работа по проекти и иновативни 
услуги“ 

На 4 и 5 септември тази година в гр. Варна Национален али-

анс за социална отговорност (НАСО) проведе национален 

семинар на тема „Работа по проекти и иновативни услуги“, 

организиран за членовете на екипите и представителствата 

от страната на НАСО, ангажирани по работа с проекти и пос-

тигане на целите на организацията. Модератор и водещ на 

семинара беше г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. 

За първи път в развитието на НАСО беше проведен вътре-

шен семинар, на който присъстваха членовете на Управител-

ния съвет, всички членове на екипите, консултанти и предста-

вителствата по региони на организацията.          Вижте повече 

Пети национален конкурс по изобразително изкуство 

Фондация „СТАРТ” обявява за 2013 г. Пети национален кон-

курс по изобразително изкуство за рисунки на деца и младе-

жи с увреждания на тема: „Четирите годишни времена”. 

Вижте повече 

Повече деца с равен достъп до образование и до систе-

мите за закрила съгласно Плана за действие по Програ-

мата на българското правителство и УНИЦЕФ 

Министерският съвет одобри План за действие по програма-

та на правителството и на Фонда за деца на ООН (УНИЦЕФ), 

който обхваща периода 2013-2017 г. Целта на документа е да 

се подкрепят усилията на кабинета за социално включване 

на уязвимите деца и семейства. Два са основните компонен-

ти в Плана. Първият – „Равнопоставеност и социално включ-

ване за децата”, цели до 2017 г. повече деца от изключени и 

бедни семейства да се ползват от равен достъп до образова-

ние и от системите за закрила.                             Вижте повече 

Промени в Националния план за действие по заетостта 

гарантират допълнителни места за безработни младежи 

Правителството одобри промени в Националния план за 

действие по заетостта през 2013 г., които ще осигурят въз-

можност за откриване на допълнителни работни места за 

http://bit.ly/19U4VpW�
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младежи до 29-годишна възраст. Младите хора са сред най-

уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много труд-

ности при намиране на работа. В България младежите до 24-

годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда 

към края на юли т. г. са 34 412. От тях 63,6% са без квалифи-

кация, а 7,9% са висшистите.                                Вижте повече 

Промени в държавното обществено осигуряване през 

2014 г. 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов 

представи пред участниците в Консултативния съвет за опти-

мизиране на осигурителната система предложенията на 

МТСП за функционирането на държавното обществено осигу-

ряване през 2014 г. „Извършване на промени в осигурителна-
та система трябва да става след широка дискусия и разчитам 

много на експертизата на този консултативен орган”, подчер-

та министър Адемов. Той допълни, че предложените мерки 

от МТСП са в контекстa на препоръките на Европейската ко-

мисия към българската пенсионна система.       Вижте повече 

Месечни помощи за деца само срещу редовно посещение 

на задължителната предучилищната подготовка 

От 1 септември 2013 г. влязоха в сила промени в Правилника 

за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Спо-

ред новите разпоредби родителите ще получават семейни 

помощи за деца, само ако детето е записано и посещава ре-

довно  подготвителна група в детска градина или училище. В 

задължителна предучилищна подготовка попадат децата, 

родени през 2007 г. и 2008 г.                                 Вижте повече 

Бюрата по труда – вече с психолози 

13 психолози и 7 мениджъри на случай започнаха работа в 

бюра по труда в страната. Те са наети по Национална прог-

рама „Активиране на неактивни лица”, която Агенцията по 

заетостта реализира съвместно с Министерството на труда и 

социалната политика. Психолози вече работят в Ловеч, Габ-

рово, Кюстендил, Плевен, Благоевград, Добрич, Велико Тър-

ново, Бургас, София, Перник, Враца и Варна.    Вижте повече 

ОПАК изготви кратък наръчник за отчитане на проекти в 

помощ на бенефициентите 

В продължение на усилията на Управляващия орган на Опе-

ративна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за 

повишаване на капацитета на бенефициентите екипът на 

програмата подготви кратък наръчник за най-съществените 

моменти при отчитането на проекти. Той съдържа практичес-

ки съвети за избягване на често срещани грешки както по 

отношение на мониторинга на проекти, така и в процеса на 

финансовото им отчитане.                                     Вижте повече 

НСОРБ започва подготовката на споразумението с прави-

телството  

Започва вътрешната подготовка на проект на Споразумение 
за сътрудничество между Министерския съвет на РБългария 

и Националното сдружение на общините на РБългария. 

НСОРБ очаква с благодарност предложения за включване на 

действени мерки в документа, който планираме да бъде под-

писан на Годишната среща на местните власти на 14 октомв-

ри.                                                                             Вижте повече 

Осиновиха 183 деца с увреждания 

Към момента 183 деца са осиновени в рамките на проекта по 

деинституционализация на децата с увреждания у нас, съоб-

щи Даринка Янкова, национален координатор по деинститу-

ционализация, цитирана от БТА. В началото на проекта Дър-

жавната агенция за закрила на детето е започнала работа с 

1797 деца и младежи. Това са първоначално оценените, за 

които са били планирани 149 центъра за настаняване от се-

меен тип и 36 защитени жилища.                         Вижте повече 

Американският съвет за международно образование обя-

вява конкурс за участие в програмата на обучение на уче-

ници YES за учебната 2014/2015 година 

Програмата се финансира изцяло от Правителството на 

САЩ. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обуче-

ние в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пъту-

ването и участието в програмата. Учениците посещават дър-

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3212&catid=1�
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жавни училища и живеят при подбрано американско семейс-

тво.                                                                         Вижте повече 

МОН започна специализирани обучения на деца и учени-

ци със сензорни увреждания 

На 1 септември 2013 г. стартираха специализирани обуче-

ния за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, 

които се обучават интегрирано в общообразователни учили-

ща, на техните родители и учители, в двете училища за уче-

ници с нарушено зрение и трите училища за ученици с увре-

ден слух. Обучението е планирано по дейност 3 на проект 

BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”, който се изпъл-

нява по ОП РЧР от Министерството на образованието и нау-

ката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на 
развитието”.                                                           Вижте повече 

Не чакайте до последния момента, напомнят от ДО 

Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване 

на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 

„Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. 

В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид време-

то необходимо за подготовка на проекта, която обхваща 

множество стъпки и дейности.                             Вижте повече 

Приета е Национална програма за превенция на хронич-

ните незаразни болести 

Правителството прие Национална програма за превенция на 

хроничните незаразни болести (2014-2020). Нейната цел е 

да се подобри здравето на населението и да се повиши ка-

чеството на живота чрез намаляване на преждевременната 

смъртност, заболеваемостта и инвалидизацията, причинени 

от основните незаразни болести – сърдечно-съдовите, зло-

качествените, хронични белодробни болести и диабета. 

Според статистиката, те водят до над 80 на сто от смъртни-

те случаи в страната.                                            Вижте повече 

4 млн. лв. допълнително финансиране за Фонда за лече-

ние на деца 

Правителството предостави на Министерството на здравео-

пазването за нуждите на Фонда за лечение на деца допълни-

телни 4 млн. лв. Средствата ще послужат за осигуряване на 

финансова възможност за лечение на деца в чужбина или 

когато съответните дейности не се осигуряват от традицион-

ните източници.                                                        Вижте повече 

Равнището на безработица в страната намалява 

През месец август 2013 г. равнището на регистрираната без-

работица в страната намалява. Постъпилите на работа безра-

ботни нарастват, поради по-големия брой започнали работа 

по програми за заетост и насърчителни мерки от Закона за 

насърчаване на заетостта. Равнището на безработица през 

август 2013 г. е 10.7%, с 0.1 процентни пункта по-ниско от ме-

сец юли. В сравнение с август 2012 г. стойността му се запаз-
ва.                                                                             Вижте повече 

103 трудови борси е организирала Агенцията по заетостта 

103 трудови борси в страната е организирала Агенцията по 

заетостта от началото на година до края на август.  На трудо-

вите борси 1 491 работодатели са обявили 10 571 свободни 

работни места. Участие са взели 19 695 търсещи работа ли-

ца. Броят на започналите работа лица е 9 064, като 6 468 от 

тях са регистрирани в бюрата по труда.                Вижте повече 

140 % ръст по Оперативна програма „Развитие на човеш-

ките ресурси” 

Спрямо постигнатите към края на 2012 г. резултати Агенцията 

по заетостта отчита към 13.09.2013 г. над 140% ръст (141,8%) 

на усвоените средства по проекти по Приоритетни оси 1 и 2 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си” (ОП „РЧР”). По двете приоритетни оси, по които Агенцията 

е Междинно звено, през първото полугодие на 2013 г. са вери-

фицирани над 274,62 млн. лв. (от тях 274,20 млн. лв. безвъз-

мездна финансова помощ и 0,42 млн. лв. верифициран собст-

вен принос на бенефициентите), с което размерът на верифи-

цираните разходи достига 474,99 млн. лв. (от тях 467,53 млн. 

лв. безвъзмездна финансова помощ и 7,46 млн. лв. верифи-

циран собствен принос на бенефициентите).       Вижте повече 
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Тази година храни за бедни трябва да получат 331 хил. 

души 

През тази година Българският червен кръст (БЧК) отново ще 

раздава хранителни продукти на най-нуждаещи сe, купени 

със средства на Европейския съюз. Списъкът с хората, които 

имат право да ги получават, е предоставен от Агенцията за 

социално подпомагане и в него попадат 331 508 най-уязвими 

граждани.                                                                Вижте повече 

Microsoft Office 365 стартира световна дарителска прог-

рама за неправителствени организации 

Microsoft представи Office 365 for Nonprofits в световен ма-

щаб чрез своята програма за дарение на софтуерни продук-

ти, която е предназначена за неправителствени организации 
(НПО). В момента услугата е достъпна в 41 страни, включи-

телно България, и поетапно ще бъде активирана в общо 90 

страни до юли 2014 г.                                            Вижте повече 

Успешно се реализира проект „Независим живот и грижа 

в дома" в Община Ценово 

Изтече седмия месец от реализацията на Проект „Независим 

живот и грижа в дома” в Община Ценово с Договор за пре-

доставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 

„Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 месе-

ца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 12 

месеца.                                                                   Вижте повече 

Разкриват три центъра за настаняване от семеен тип във 

В. Търново 

На извънредно заседание Великотърновския общински съвет 

подкрепи разкриването на три центъра за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания. Те се изграж-

дат по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ „Подкрепа за деинституализация на социални инсти-

туции, предлагащи услуги за деца в риск” на ОП „Регионално 

развитие” по проект, спечелен от Общината в края на 2011 г.  

Вижте повече 

"Към Животните с любов и грижа" 

На 01.09.2013 г. Асоциация „Да съхраним жената”, член на 

НАСО, организира дефиле на домашни любимци под мотото 

„Към животните с любов и грижа”. В него се включиха 81 учас-

тника заедно със своите домашни любимци. Те участваха в 

две състезателни дисциплини – дефиле, съчетано с показва-

не на умения и състезателна игра за бързоядство. За собстве-

ниците им беше предвидена интересна викторина и награди 

със стоматологична насоченост за техните любимци.                         

Вижте повече 

Откриха първата „Синя стая“ в Бургас 

„Всички нуждаещи се деца на територията на Бургас ще могат 

да ползват това специализирано помещение. Тук те ще бъдат 

посрещани от компетентни специалисти. Това ще допринесе 

за съхранението на психологическото и емоционалното рав-

новесие на всяко дете, станало жертва или свидетел на наси-

лие". Това заяви кметът на града Димитър Николов при офи-

циалното откриване на първата „Синя стая" в Бургас, съобщи 

news.burgas24.bg.                                                    Вижте повече 

"Добре дошли в училище" - наръчник за родители на пър-

вокласници 

Наръчници за родители на първокласници вече се раздават в 

училищата в страната. Книжката е озаглавена "Добре дошли в 

училище" и се осигурява за пета поредна година от Асоциа-

ция "Родители" и от Министерство на образованието. Родите-

лите на първокласниците ще бъдат изправени пред редица 

предизвикателства. "Добре дошли в училище" ще им помогне 

да потърсят начин да се справят с част от тях, казва Яна 

Алексиева от асоциация "Родители".                    Вижте повече 
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Започна строителството на два центъра за настаняване 

от семеен тип в район ''Надежда'', София 

Стартираха дейностите по строителството на Център за нас-

таняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ I 

– „ЗА ЖС”, кв. 47а, м. „Бул. Станке Димитров” и Център за 

настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в 

УПИ II, кв. 130, м. „Надежда – I ЧАСТ”, район „Надежда”, гр. 

София.                                                                    Вижте повече 

Безплатен цирк за деца в неравностойно положение 

Безплатно цирково представление за деца в неравностойнo 

положение се проведе в София. Благотворителното предс-

тавление е по повод започването на новата учебна година. 

Инициативата е на Столична община съвместно със Столи-
чен инспекторат.                                                    Вижте повече 

Международна спортна среща за хора с увреждания 

На 30 август на спортен комплекс „Попова плажа” в гр. Зай-

чар, РСърбия, се състоя първата международна спортна 

среща за хора с увреждания. Организатор на събитието бе 

Гражданско сдружение "Добро дърво", с което Фондация 

"Подкрепа за реализация" – член на НАСО, си партнира вече 

8 години.                                                                 Вижте повече 

Фондация „Сийдър” и Orphan Sponsorship International 

(OSI) в официално партньорство за осигуряване на инди-

видуална грижа за деца с увреждания 

От 1 септември 2013 г. Фондация „Сийдър” си партнира с 

американската организация Orphan Sponsorship International 

(OSI) в преследване на общата им мисия за осигуряване на 

по-добър живот на хора в неравностойно положение.  Orphan 

Sponsorship International е неправителствена организация, 

регистрирана в САЩ, която съсредоточава дейността си вър-

ху предоставянето на пълноценна индивидуализирана грижа 

за всяко дете по отношение на неговото хранене, здраве, 

хигиена, необходима терапия и създаване на щастливи детс-

ки спомени. Но OSI най-вече акцентира върху бъдещето на 

детето, като предоставя финансова подкрепа, консултира 

семействата и осигурява жилища за деца, останали без дом, в 

различни държави.                                                  Вижте повече 

Обучения на персонала в Дневен център за деца с увреж-

дания в Казанлък 

През последните два месеца Фондация „Сийдър” организира 

и проведе обучения за персонала на Дневен център за деца с 

увреждания в гр.Казанлък. Темите на обученията бяха про-

диктувани от нуждите, с които се сблъскват специалистите, 

работещи в Дневния център, а лекторите бяха доброволци и 

наши приятели от САЩ – Аманда Скот и Д-р Хорл.  

Вижте повече 

Училище за родители в Карин дом - Мама и бебе с обща 

игра 

В началото на новата учебна година, като част от програма  

„Ранно детско развитие“, Фондация „Карин Дом“, която е член 

на НАСО, стартира училище  за родители-групи за игра  на 

деца от 6 до 26 месеца. „Мама и бебе с обща игра“ ще Ви да-

де практически съвети как  да общувате пълноценно  с ваше-

то бебе и  как да подпомогнете неговото двигателно развитие 

и всичко това във форма на забавна игра.           Вижте повече 

Национален пара турнир по канадска борба 

На 24 и 28 август тази година в НЦСРС “Св. Георги”, град 
Поморие, се проведе Национален пара турнир по канадска 
борба. Спортното мероприятие бе организирано от сдруже-
ние "Спортен клуб за рекреация, интеграция и спорт Сва-
рок" с председател Недко Недев. Красимира Георгиева бе 
ръководител на проекта по организиране на спортното съ-
битие, а финансирането е по Фонд „Социална закрила“. 
Целта на мероприятието бе да даде възможност на хора от 
различни градове на страната и с различни по степен и вид 
увреждания да се срещнат на едно място, да споделят  
проблемите и   надеждите си и да премерят сили в атрак-
тивният и прохождащ все още у нас спорт канадска борба.  
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ПРЕДСТОЯЩО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

16 септември – Информационен ден и приемна на: ОИЦ Ве-

лико Търново, Монтана, Русе, Кюстендил, Ловеч, Разград, 

Силистра, Ямбол, Враца, София, Шумен, Пазарджик 

17 – 22 септември – Алея на книгата, площад „Света Неделя“, 

София 

17 септември – Информационен ден на: ОИЦ Велико Търно-

во, Видин, Силистра, Кюстендил, Враца, Пещера 

18 септември – Информационен ден на: ОИЦ София, Велико 

Търново, Добрич, Ловеч, Габрово, Кюстендил, Враца 

19 септември – Информационен ден на: ОИЦ Велико Търно-

во, Видин, София, Шумен, Враца, Монтана 

20 септември – Пленер „Цветовете на лятото“, Център за об-

ществена подкрепа „Усмивка“ - Ямбол 

20 септември – Информационен ден на: ОИЦ Велико Търно-

во, Силистра, Монтана, Русе 

21 - 22 септември - Седми международен музикален фести-

вал „Надмощие на духа” 

23 септември – Публична лекция на тема: Предприемачески-

ят дух – двигател на икономиката, Български център за несто-

панско право 

30 септември – Ден на диалога между законодателната и мес-

тната власт 

26 - 28 септември - Международна конференция "Заетост за 

хора с увреждания, Повишаване на осведомеността и въз-

можностите за заетост", Истанбул 

28 - 30 септември - Дни на равните възможности, София 

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  

Предложение на НСОРБ за краткосрочни мерки за децентра-

лизация (до края на 2013) за първо заседание на Съвет по 

децентрализация 

Предложения на НСОРБ за включване в Програмата за де-

централизация на държавното управление 

Фонд „Социална закрила”  

Програма за предоставяне на малки грантове 

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Възможност за обучение  

по секторна програма “Грюндвиг” за служители в  

сферата на образованието за възрастни 

Курсовете са  5-дневни и се провеждат в Рим, Италия. 

Част от темите на курсовете са: 

· Посрещане на международните предизвикателства: обуче-
ние на възрастни в контекста на европейския пазар на труда; 

· Равенство между половете в Европа: писане и управление 
на проекти, свързани с равенство между половете и участие 
на жените; 

· Междукултурно посредничество: разработване и управле-
ние на стратегическите интервенции; 

· Улесняване и подобряване на социалното включване на 
хората със специални нужди; 

· Подобряване на интеграцията на имигрантите произход в 
европейската образователна рамка; 

· Консултации за родителство в имигрантски семейства в Ев-
ропа. Насърчаване на междукултурния обмен като същевре-
менно се запази културното наследство. 

Вижте повече 
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Национален алианс за социална отговорност 
стартира проект  “Съпричастност” 
- “Партньорство за по-добър живот"  -
по договор BG051PО001-5.1.05-0002-C0001

Целта на проекта е реализиране на активно социално включване на хора с увреждания посредством популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване и чрез създаване на Център за подкрепа на хора с увреждания.
Специфичните цели на проекта включват:
популяризиране на модел за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво в процеса на интеграция на хората с увреждания;
насърчаване на развитието на социалната икономика чрез активното включване в този процес на социални предприятия, доставчици на услуги и работодатели на свободния пазар на труда;
подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства чрез подпомагането им за намиране на подходяща услуга;
подпомагане на социалната интеграция на хората с увреждания чрез електронно включване;
подкрепа на хората с увреждания – подкрепа за трудова реализация на свободния пазар на труда;
повишаване на общественото внимание и информираност, както и промяна в нагласите на работодатели и обществото като цяло, към потребностите и възможностите на хората с увреждания;
мотивиране на хората с увреждания и техните семейства за по-активно поведение и реализация на свободния пазар на труда;
повишаване информираността на обществото за възможностите на различните социални програми и инициативи за установяване на равни възможности за хората с увреждания и социалното им включване;
създаване на предпоставки за постепенна промяна на нагласите на обществото за приемането на хората с увреждания като пълноценна и равноправна част от обществото.

Проектът е насочен към хора с увреждания и техните семейства, както и заети в социални предприятия, в т.ч.: обичайни работодатели, доставчици на услуги, социално отговорни корпорации и общини, в качеството им на доставчици на услуги и работодатели.

Проектът обхваща период от 18 месеца – от 1 март 2013 г. до 31 август 2014 г.

Вижте още: Център за подкрепена заетост 


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Национален алианс за социална отговорност носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Агенция за социално подпомагане.
Инвестира във вашето бъдеще.
ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
КАЛЕНДАР
16 септември - Първи учебен ден за 2013 г.
Международен ден за защита на                            озоновия слой
16 - 22 септември - Европейска седмица на мобилността
17 септември - Св. мъченици София и трите ѝ дъщери Вяра, Надежда и Любов
Празник на градовете София, Костинброд и                           Лом, празник на село Съдиево (обл. Сливен) 
21 септември - Световен ден на болестта на Алцхаймер
Празник на град Тутракан
22 септември - Ден на Независимостта на България
Празник на град Костенец 
Европейски ден без автомобили
НОВИНИ
Пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“
На 12 септември 2013 г. в Арт клуб „Вижън Хол“, Варна (жк. „Чайка“ бл.27) Национален алианс за социална отговорност проведе пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“. Представеният проект е насочен към реализиране на дейности в подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, социални предприятия, работодатели, общини и всички доставчици на социални услуги в цялата страна.                                             Вижте повече
Национален семинар „Работа по проекти и иновативни услуги“
На 4 и 5 септември тази година в гр. Варна Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе национален семинар на тема „Работа по проекти и иновативни услуги“, организиран за членовете на екипите и представителствата от страната на НАСО, ангажирани по работа с проекти и постигане на целите на организацията. Модератор и водещ на семинара беше г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. За първи път в развитието на НАСО беше проведен вътрешен семинар, на който присъстваха членовете на Управителния съвет, всички членове на екипите, консултанти и представителствата по региони на организацията.          Вижте повече
Пети национален конкурс по изобразително изкуство
Фондация „СТАРТ” обявява за 2013 г. Пети национален конкурс по изобразително изкуство за рисунки на деца и младежи с увреждания на тема: „Четирите годишни времена”.
Вижте повече
Повече деца с равен достъп до образование и до системите за закрила съгласно Плана за действие по Програмата на българското правителство и УНИЦЕФ
Министерският съвет одобри План за действие по програмата на правителството и на Фонда за деца на ООН (УНИЦЕФ), който обхваща периода 2013-2017 г. Целта на документа е да се подкрепят усилията на кабинета за социално включване на уязвимите деца и семейства. Два са основните компоненти в Плана. Първият – „Равнопоставеност и социално включване за децата”, цели до 2017 г. повече деца от изключени и бедни семейства да се ползват от равен достъп до образование и от системите за закрила.                             Вижте повече
Промени в Националния план за действие по заетостта гарантират допълнителни места за безработни младежи
Правителството одобри промени в Националния план за действие по заетостта през 2013 г., които ще осигурят възможност за откриване на допълнителни работни места за младежи до 29-годишна възраст. Младите хора са сред най-уязвимите групи на пазара на труда и срещат най-много трудности при намиране на работа. В България младежите до 24-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда към края на юли т. г. са 34 412. От тях 63,6% са без квалификация, а 7,9% са висшистите.                                Вижте повече
Промени в държавното обществено осигуряване през 2014 г.
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов представи пред участниците в Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система предложенията на МТСП за функционирането на държавното обществено осигуряване през 2014 г. „Извършване на промени в осигурителната система трябва да става след широка дискусия и разчитам много на експертизата на този консултативен орган”, подчерта министър Адемов. Той допълни, че предложените мерки от МТСП са в контекстa на препоръките на Европейската комисия към българската пенсионна система.       Вижте повече
Месечни помощи за деца само срещу редовно посещение на задължителната предучилищната подготовка
От 1 септември 2013 г. влязоха в сила промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Според новите разпоредби родителите ще получават семейни помощи за деца, само ако детето е записано и посещава редовно  подготвителна група в детска градина или училище. В задължителна предучилищна подготовка попадат децата, родени през 2007 г. и 2008 г.                                 Вижте повече
Бюрата по труда – вече с психолози
13 психолози и 7 мениджъри на случай започнаха работа в бюра по труда в страната. Те са наети по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, която Агенцията по заетостта реализира съвместно с Министерството на труда и социалната политика. Психолози вече работят в Ловеч, Габрово, Кюстендил, Плевен, Благоевград, Добрич, Велико Търново, Бургас, София, Перник, Враца и Варна.    Вижте повече
ОПАК изготви кратък наръчник за отчитане на проекти в помощ на бенефициентите
В продължение на усилията на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за повишаване на капацитета на бенефициентите екипът на програмата подготви кратък наръчник за най-съществените моменти при отчитането на проекти. Той съдържа практически съвети за избягване на често срещани грешки както по отношение на мониторинга на проекти, така и в процеса на финансовото им отчитане.                                     Вижте повече
НСОРБ започва подготовката на споразумението с правителството 
Започва вътрешната подготовка на проект на Споразумение за сътрудничество между Министерския съвет на РБългария и Националното сдружение на общините на РБългария. НСОРБ очаква с благодарност предложения за включване на действени мерки в документа, който планираме да бъде подписан на Годишната среща на местните власти на 14 октомври.                                                                             Вижте повече
Осиновиха 183 деца с увреждания
Към момента 183 деца са осиновени в рамките на проекта по деинституционализация на децата с увреждания у нас, съобщи Даринка Янкова, национален координатор по деинституционализация, цитирана от БТА. В началото на проекта Държавната агенция за закрила на детето е започнала работа с 1797 деца и младежи. Това са първоначално оценените, за които са били планирани 149 центъра за настаняване от семеен тип и 36 защитени жилища.                         Вижте повече
Американският съвет за международно образование обявява конкурс за участие в програмата на обучение на ученици YES за учебната 2014/2015 година
Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата. Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.                                                                         Вижте повече
МОН започна специализирани обучения на деца и ученици със сензорни увреждания
На 1 септември 2013 г. стартираха специализирани обучения за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, на техните родители и учители, в двете училища за ученици с нарушено зрение и трите училища за ученици с увреден слух. Обучението е планирано по дейност 3 на проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”, който се изпълнява по ОП РЧР от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”.                                                           Вижте повече
Не чакайте до последния момента, напомнят от ДО
Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности.                             Вижте повече
Приета е Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести
Правителството прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020). Нейната цел е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и инвалидизацията, причинени от основните незаразни болести – сърдечно-съдовите, злокачествените, хронични белодробни болести и диабета. Според статистиката, те водят до над 80 на сто от смъртните случаи в страната.                                            Вижте повече
4 млн. лв. допълнително финансиране за Фонда за лечение на деца
Правителството предостави на Министерството на здравеопазването за нуждите на Фонда за лечение на деца допълнителни 4 млн. лв. Средствата ще послужат за осигуряване на финансова възможност за лечение на деца в чужбина или когато съответните дейности не се осигуряват от традиционните източници.                                                        Вижте повече
Равнището на безработица в страната намалява
През месец август 2013 г. равнището на регистрираната безработица в страната намалява. Постъпилите на работа безработни нарастват, поради по-големия брой започнали работа по програми за заетост и насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. Равнището на безработица през август 2013 г. е 10.7%, с 0.1 процентни пункта по-ниско от месец юли. В сравнение с август 2012 г. стойността му се запазва.                                                                             Вижте повече
103 трудови борси е организирала Агенцията по заетостта
103 трудови борси в страната е организирала Агенцията по заетостта от началото на година до края на август.  На трудовите борси 1 491 работодатели са обявили 10 571 свободни работни места. Участие са взели 19 695 търсещи работа лица. Броят на започналите работа лица е 9 064, като 6 468 от тях са регистрирани в бюрата по труда.                Вижте повече
140 % ръст по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Спрямо постигнатите към края на 2012 г. резултати Агенцията по заетостта отчита към 13.09.2013 г. над 140% ръст (141,8%) на усвоените средства по проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”). По двете приоритетни оси, по които Агенцията е Междинно звено, през първото полугодие на 2013 г. са верифицирани над 274,62 млн. лв. (от тях 274,20 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ и 0,42 млн. лв. верифициран собствен принос на бенефициентите), с което размерът на верифицираните разходи достига 474,99 млн. лв. (от тях 467,53 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ и 7,46 млн. лв. верифициран собствен принос на бенефициентите).       Вижте повече
Тази година храни за бедни трябва да получат 331 хил. души
През тази година Българският червен кръст (БЧК) отново ще раздава хранителни продукти на най-нуждаещи сe, купени със средства на Европейския съюз. Списъкът с хората, които имат право да ги получават, е предоставен от Агенцията за социално подпомагане и в него попадат 331 508 най-уязвими граждани.                                                                Вижте повече
Microsoft Office 365 стартира световна дарителска програма за неправителствени организации
Microsoft представи Office 365 for Nonprofits в световен мащаб чрез своята програма за дарение на софтуерни продукти, която е предназначена за неправителствени организации (НПО). В момента услугата е достъпна в 41 страни, включително България, и поетапно ще бъде активирана в общо 90 страни до юли 2014 г.                                            Вижте повече
Успешно се реализира проект „Независим живот и грижа в дома" в Община Ценово
Изтече седмия месец от реализацията на Проект „Независим живот и грижа в дома” в Община Ценово с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 12 месеца.                                                                   Вижте повече
Разкриват три центъра за настаняване от семеен тип във В. Търново
На извънредно заседание Великотърновския общински съвет подкрепи разкриването на три центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Те се изграждат по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на ОП „Регионално развитие” по проект, спечелен от Общината в края на 2011 г. 
Вижте повече
"Към Животните с любов и грижа"
На 01.09.2013 г. Асоциация „Да съхраним жената”, член на НАСО, организира дефиле на домашни любимци под мотото „Към животните с любов и грижа”. В него се включиха 81 участника заедно със своите домашни любимци. Те участваха в две състезателни дисциплини – дефиле, съчетано с показване на умения и състезателна игра за бързоядство. За собствениците им беше предвидена интересна викторина и награди със стоматологична насоченост за техните любимци.                                                                    
Вижте повече
Откриха първата „Синя стая“ в Бургас
„Всички нуждаещи се деца на територията на Бургас ще могат да ползват това специализирано помещение. Тук те ще бъдат посрещани от компетентни специалисти. Това ще допринесе за съхранението на психологическото и емоционалното равновесие на всяко дете, станало жертва или свидетел на насилие". Това заяви кметът на града Димитър Николов при официалното откриване на първата „Синя стая" в Бургас, съобщи news.burgas24.bg.                                                    Вижте повече
"Добре дошли в училище" - наръчник за родители на първокласници
Наръчници за родители на първокласници вече се раздават в училищата в страната. Книжката е озаглавена "Добре дошли в училище" и се осигурява за пета поредна година от Асоциация "Родители" и от Министерство на образованието. Родителите на първокласниците ще бъдат изправени пред редица предизвикателства. "Добре дошли в училище" ще им помогне да потърсят начин да се справят с част от тях, казва Яна Алексиева от асоциация "Родители".                    Вижте повече
Започна строителството на два центъра за настаняване от семеен тип в район ''Надежда'', София
Стартираха дейностите по строителството на Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ I – „ЗА ЖС”, кв. 47а, м. „Бул. Станке Димитров” и Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ II, кв. 130, м. „Надежда – I ЧАСТ”, район „Надежда”, гр. София.                                                                    Вижте повече
Безплатен цирк за деца в неравностойно положение
Безплатно цирково представление за деца в неравностойнo положение се проведе в София. Благотворителното представление е по повод започването на новата учебна година. Инициативата е на Столична община съвместно със Столичен инспекторат.                                                    Вижте повече
Международна спортна среща за хора с увреждания
На 30 август на спортен комплекс „Попова плажа” в гр. Зайчар, РСърбия, се състоя първата международна спортна среща за хора с увреждания. Организатор на събитието бе Гражданско сдружение "Добро дърво", с което Фондация "Подкрепа за реализация" – член на НАСО, си партнира вече 8 години.                                                                 Вижте повече
Фондация „Сийдър” и Orphan Sponsorship International (OSI) в официално партньорство за осигуряване на индивидуална грижа за деца с увреждания
От 1 септември 2013 г. Фондация „Сийдър” си партнира с американската организация Orphan Sponsorship International (OSI) в преследване на общата им мисия за осигуряване на по-добър живот на хора в неравностойно положение.  Orphan Sponsorship International е неправителствена организация, регистрирана в САЩ, която съсредоточава дейността си върху предоставянето на пълноценна индивидуализирана грижа за всяко дете по отношение на неговото хранене, здраве, хигиена, необходима терапия и създаване на щастливи детски спомени. Но OSI най-вече акцентира върху бъдещето на детето, като предоставя финансова подкрепа, консултира семействата и осигурява жилища за деца, останали без дом, в различни държави.                                                  Вижте повече
Обучения на персонала в Дневен център за деца с увреждания в Казанлък
През последните два месеца Фондация „Сийдър” организира и проведе обучения за персонала на Дневен център за деца с увреждания в гр.Казанлък. Темите на обученията бяха продиктувани от нуждите, с които се сблъскват специалистите, работещи в Дневния център, а лекторите бяха доброволци и наши приятели от САЩ – Аманда Скот и Д-р Хорл. 
Вижте повече
Училище за родители в Карин дом - Мама и бебе с обща игра
В началото на новата учебна година, като част от програма  „Ранно детско развитие“, Фондация „Карин Дом“, която е член на НАСО, стартира училище  за родители-групи за игра  на деца от 6 до 26 месеца. „Мама и бебе с обща игра“ ще Ви даде практически съвети как  да общувате пълноценно  с вашето бебе и  как да подпомогнете неговото двигателно развитие и всичко това във форма на забавна игра.           Вижте повече
Национален пара турнир по канадска борба
На 24 и 28 август тази година в НЦСРС “Св. Георги”, град Поморие, се проведе Национален пара турнир по канадска борба. Спортното мероприятие бе организирано от сдружение "Спортен клуб за рекреация, интеграция и спорт Сварок" с председател Недко Недев. Красимира Георгиева бе ръководител на проекта по организиране на спортното събитие, а финансирането е по Фонд „Социална закрила“. Целта на мероприятието бе да даде възможност на хора от различни градове на страната и с различни по степен и вид увреждания да се срещнат на едно място, да споделят  проблемите и   надеждите си и да премерят сили в атрактивният и прохождащ все още у нас спорт канадска борба. 
Бр. 34-35/16.09.2013 г.
Бр. 34-35/16.09.2013 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ПРЕДСТОЯЩО
16 септември – Информационен ден и приемна на: ОИЦ Велико Търново, Монтана, Русе, Кюстендил, Ловеч, Разград, Силистра, Ямбол, Враца, София, Шумен, Пазарджик
17 – 22 септември – Алея на книгата, площад „Света Неделя“, София
17 септември – Информационен ден на: ОИЦ Велико Търново, Видин, Силистра, Кюстендил, Враца, Пещера
18 септември – Информационен ден на: ОИЦ София, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Габрово, Кюстендил, Враца
19 септември – Информационен ден на: ОИЦ Велико Търново, Видин, София, Шумен, Враца, Монтана
20 септември – Пленер „Цветовете на лятото“, Център за обществена подкрепа „Усмивка“ - Ямбол
20 септември – Информационен ден на: ОИЦ Велико Търново, Силистра, Монтана, Русе
21 - 22 септември - Седми международен музикален фестивал „Надмощие на духа”
23 септември – Публична лекция на тема: Предприемаческият дух – двигател на икономиката, Български център за нестопанско право
30 септември – Ден на диалога между законодателната и местната власт
26 - 28 септември - Международна конференция "Заетост за хора с увреждания, Повишаване на осведомеността и възможностите за заетост", Истанбул
28 - 30 септември - Дни на равните възможности, София
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 
Предложение на НСОРБ за краткосрочни мерки за децентрализация (до края на 2013) за първо заседание на Съвет по децентрализация
Предложения на НСОРБ за включване в Програмата за децентрализация на държавното управление
СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Фонд „Социална закрила” 
Програма за предоставяне на малки грантове
Възможност за обучение 
по секторна програма “Грюндвиг” за служители в 
сферата на образованието за възрастни
Курсовете са  5-дневни и се провеждат в Рим, Италия.
Част от темите на курсовете са:
∙ Посрещане на международните предизвикателства: обучение на възрастни в контекста на европейския пазар на труда;
∙ Равенство между половете в Европа: писане и управление на проекти, свързани с равенство между половете и участие на жените;
∙ Междукултурно посредничество: разработване и управление на стратегическите интервенции;
∙ Улесняване и подобряване на социалното включване на хората със специални нужди;
∙ Подобряване на интеграцията на имигрантите произход в европейската образователна рамка;
∙ Консултации за родителство в имигрантски семейства в Европа. Насърчаване на междукултурния обмен като същевременно се запази културното наследство.
Вижте повече



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


