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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

Национален алианс за социална отговорност  

стартира проект по договор  

BG051PO001-7.0.07-0081-C0001  

  “Партньорство за достоен и независим живот"  

 

Общата цел на проекта включва реализиране на междуна-
родно сътрудничество между европейска и национална мре-
жа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на 
социалните услуги и осигуряване на достоен и независим 
живот за хората с увреждания в България. 

Специфичните цели на проекта включват: 

 Изготвяне на стандарт за качество на услугите, който е 
приложим в България чрез обмен на добри практики 
от Европа и адаптирането им. 

 Изграждане на национално бюро за осигуряване и 
разпространение на информация, опит и ноу-хау от 
Европа и България за цялата страна чрез интернет 
сайт и посещение и оказване помощ на място. Целта и 
идеята на това бюро е виртуално и физически да под-
помага членовете на НАСО за качествено предоставя-
не на услуги. 

 Обмен на опит на място на представители на НПО, 
общини и работодатели, членове на НАСО в страна-
членка на ЕС в структурата на Партньора EASPD с 
цел привличане на опит и ноу-хау към мениджмънта 
на организациите и управлението на човешките ресур-
си - 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 потребители-
те. 

 Разпространение и обмяна на информация, добри 
практики и опит и провеждане на национален форум, 
на който ще вземат участие широк кръг от организа-
ции и институции 

 Обмен на опит, знания и ноу-хау за смяна на парадиг-
мата в реализацията на социалните услуги от меди-
цински към социален модел, деинституционализация, 
услуги в общността, услуги, съобразени с нуждите на 
човека и реализирани максимално с негово участие, 
подкрепящи социалното му включване. 

 Обмен на опит за мениджъри на организации-
доставчици на социални услуги, социално ангажирани 
предприятия и представители на местни власти за 
осигуряване на европейски опит и познание за разви-
тие на услугите за хора с увреждания и други социал-
ни групи. 

 Усъвършенстване моделите и стандартите на социал-
ни услуги в България като се предложат варианти за 
липсващите в България все още стандарти за качест-
во на социалните услуги. 

 

Проектът е насочен към представители на доставчици на 
услуги, мениджъри на социално ангажирани предприятия и 
представители на общини – членове на НАСО. 

 

Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 г. 
до 31 юли 2014 г. 

 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд и Европейския съюз. Национален алианс за соци-
ална отговорност носи цялата отговорност за съдържанието на нас-
тоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме 

като официална позиция на Агенция за социално подпомагане. 

Инвестира във вашето бъдеще. 
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НОВИНИ КАЛЕНДАР 

25  септември - Официален празник на град Добрич 

Ден на свързочните войски и органите за ин-
формационно осигуряване на Българската 
армия  

26 септември - Европейски ден на езиците 

Празник на град Карнобат  

Световен ден на контрацепцията 

27 септември - Световен ден на туризма 

28 септември - Международен ден на правото да знам 

Първа работна среща по проект „Партньорство за досто-

ен и независим живот“ 

На 16 септември в гр. Брюксел се проведе първата работна 

среща по проект „Партньорство за достоен и независим жи-

вот“. Проектът се реализира в партньорство между Национа-

лен алианс за социална отговорност (НАСО) и Европейска 

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания 

(EASPD) и се осъществява с финансовата подкрепа на Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфи-

нансирана от Европейския социален фонд и Европейския 

съюз. Общата цел на проекта включва реализиране на меж-

дународно сътрудничество между европейска и национална 

мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството 
на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим 

живот за хората с увреждания в България.          Вижте повече 

Национална награда за фондация „СИЙДЪР“ 

На 21 септември т.г. в хотел „Шератон”, гр. София Фондация 

„Сийдър” проведе традиционния си благотворителен бал. 

Това е основното благотворително събитие на Фондацията, 

специално организирано за хората, които подкрепят работата 

на „Сийдър“ за осигуряване на по-добро качество на живот на 

хората в неравностойно положение в България. Н.Пр. Джон 

Роуан, посланик на Р Ирландия в България, има удоволстви-

ето да връчи на Фондация „Сийдър“ от името на Национален 

алианс за социална отговорност националната награда на 

НАСО за 2013 г. в категория „Неправителствени организа-

ции“. Наградата получи Линдзи Солтсгивър, изпълнителен 

директор на Фондацията.                                       Вижте повече 

Работна среща в МОН с националните организации на и 

за хората с увреждания 

Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия 

Клисарова, проведе среща с национално представителни 

организации на и за хората с увреждания, членове на Нацио-

налния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) 

към Министерския съвет. На срещата присъстваха г-жа Му-

каддес Налбант, заместник-министър на образованието и 

науката, както и директори на дирекции в Министерството на 

образованието и науката. Сред присъстващите на срещата 

беше и представител на НАСО.                            Вижте повече 

Седми международен фестивал „Надмощие на духа“ 

На 21 и 22 септември във Велинград се проведе традицион-

ния международен фестивал „Надмощие на духа“, който се 

организира от Фондация „СТАРТ“ за седма поредна година и 

има за цел да приобщава талантливи хора с увреждания към 

културния и обществен живот на страната чрез изразните 

средства на изкуството. Фондация „СТАРТ“ е активен член на 
Национален алианс за социална отговорност и участва в на-

ционалните и европейски прояви на НАСО като споделя своя 

успешен опит в областта на интегриране на хората с увреж-

дания чрез различни културни прояви.                Вижте повече 

Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за про-

мяна в Европа  

На 23 септември ще започне месец на онлайн дебати за ра-

ботните места, банките, социалните права и електронната 

http://bit.ly/1dvqHlO�
http://bit.ly/18kxSw7�
http://bit.ly/1b6bZUY�
http://bit.ly/1ftiMHM�


Бр. 36/23.09.2013 г. 

търговия. Организации, политици и граждани ще обменят 

идеи за нещата, които могат да се променят в Европа. От 23 

септември до 23 октомври ЕС организира голям онлайн де-

бат в цяла Европа, за да чуе идеите на гражданите, които 

могат да променят бъдещето на единния пазар. Месецът на 

единния пазар ще протече онлайн и ще бъде организиран на 

24 езика, като всяка седмица ще се разглежда различна об-

ласт от политиката: заетост, социални права, банки, елект-

ронна търговия.                                                      Вижте повече 

Българското правителство предприема интегрирани мер-

ки за демографските промени и застаряването на населе-

нието 

Българското правителство предприема интегрирани мерки за 
демографските промени и застаряването на населението, 

съобщи днес министърът на труда и социалната политика 

Хасан Адемов. Той участва във форум на Световната банка, 

на който бе представен доклад на организацията за демог-

рафската картина в страната ни.                          Вижте повече 

МТСП: Търсим най-справедливия и солидарен вариант за 

пенсиониране 

Търсим най-справедливия и солидарен вариант за пенсиони-

ране, за да се избегне дискриминация между пенсионерите. 

В социалната политика не трябва да се вземат прибързани 

решения, каза министърът на труда и социалната политика 

Хасан Адемов в сутрешния блок на БНТ "Денят започва". 

„Експертите от Консултативния съвет за оптимизиране на 

осигурителната система към МТСП търсят приемлив вари-

ант. Оптималният вариант гарантира адекватност на пенсии-

те на българските граждани и финансова устойчивост на сис-

темата на държавното общественото осигуряване. Към мо-

мента с ограничен размер на сумата от пенсиите са 53 189 

пенсионери“, обясни министър Адемов.              Вижте повече 

1262 са доставчиците на социални услуги 

1262 са доставчиците на социални услуги, регистрирани в 

Агенцията за социално подпомагане, съобщи заместник-

министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров 

по време на кръгла маса на тема: „Социалното договаряне – 

инструмент за по-добри резултати за хората”. Той поясни, че 

на тези фирми са издадени 3605 удостоверения за предоста-

вяне на различни видове социални услуги за деца и възраст-

ни хора.                                                                   Вижте повече 

Основното предизвикателство за устойчивия икономи-

чески растеж в България е застаряването на населението 

Ключов момент в политиката на правителството и основно 

предизвикателство за устойчивия икономически растеж в 

България е застаряването на населението и свързаните с 

него социално-икономически последици. Това заяви министъ-

рът на финансите Петър Чобанов при общественото предста-
вяне на доклада на Световната банка „Смекчаване на иконо-

мическото въздействие на застаряването на населението: 

Възможни варианти за България" по съвместния проект на 

МФ и банката „Златен растеж: България".           Вижте повече 

Социалното включване на младите хора в селските райо-

ни трябва да бъде стимулирано през новия програмен 

период 2014-2020 г. 

Социалното включване на младите хора в селските райони 

трябва да бъде стимулирано през новия програмен период 

2014-2020 г., каза заместник- министърът на труда и социал-

ната политика Росица Янкова на откриването на конферен-

ция на Център за междуетнически диалог и толерантност 

(ЦМЕДТ) "Амалипе". За целта ще бъдат използвани възмож-

ностите на оперативните програми „Развитие на човешките 

ресурси” (ОПРЧР), „Наука и образование за интелигентен 

растеж”,” Региони в растеж” и Програмата за развитие на сел-

ските райони.                                                           Вижте повече 

ОПАК ще финансира 161 нови проекта на общински адми-

нистрации 

Рекордният брой одобрени проекти е по процедура по подп-

риоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики" с бюджетна линия 

http://ec.europa.eu/news/business/130919_bg.htm�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3229&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3228&catid=10�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3225&catid=1�
http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/8085�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3224&catid=1�
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BG051PO002/13/1.3-07 в рекордно кратък срок. Това е по-

редният изключително висок интерес от страна на кандида-

тите по процедурата, по която бяха получени 186 броя про-

ектни предложения.                                              Вижте повече 

Над 95% от учащите са запознати с приноса на ЕС в Бъл-

гария 

Това е резултатът от проведените по повод първия учебен 

ден открити приемни на мрежата от 28 информационни цен-

търа в различни учебни заведения в цялата страна. Общо 

15 областни информационни центъра проведоха допитване 

на тема „Достигнаха ли до Вас средствата от ЕС" в училища, 

където са настъпили видими промени благодарение на 

средствата от Европейския съюз.                       Вижте повече 

МО дари малки ученици от социални домове във Варна 

Ученически раници, цветни моливи и скицници получиха 

като дар за първия учебен ден деца, лишени от родителска 

грижа от пет социални институции от Варна и областта.  

Вижте повече 

УНИЦЕФ стартира кампания в подкрепа развитието на 

Център за майчино и детско здраве 

УНИЦЕФ  България стартира кампания, която акцентира 

върху нуждата от подкрепа на родителите с малки деца в 

България. Кампанията има за цел да популяризира ползите 

от работата на Центъра за майчино и детско здраве, създа-

ден от УНИЦЕФ България в област Шумен и да набере сред-

ства за неговото развиване, както и за въвеждането на услу-

гата в повече области на страната.                     Вижте повече 

Откриха първата у нас смарт класна стая 

Първата смарт класна стая отвори врати в 23 СОУ 

"Фредерик Жолио-Кюри" в София. Инициативата за тотално-

то дигитализиране на учебния материал е на "Джуниър 

Ачийвмънт" и световен технологичен гигант. Благодарение 

на инвестицията децата ще могат да се обучават изцяло 

чрез новите технологии. В класната стая е монтирана тъч-

скрийн дъска. Предоставени са и таблети за всеки ученик, 

които да осигурят директна интерактивна връзка.  

Вижте повече 

Устройство прави библиотека достъпна за хора с двига-

телни увреждания 

Постигнатите резултати по проект „Библиотеката е за всички“ 

представи ръководството на РБ „Михалаки Георгиев“ във Ви-

дин. Той се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията 

за хора с увреждания. На събитието присъства заместник-

кметът на Община Видин Борислава Борисова „Това е поред-

на стъпка, която библиотеката прави по отношение подобря-

ване на базата и създаване на все по-добри условия за потре-

бителите“ – отбеляза Борисова.                            Вижте повече 

Обучение в терапия Бобат за психомоторно стимулиране 

Фондация за децата в риск по света /Worldwide Orphans 

Foundation (WWO)/ организира четиридневно обучение през 

октомври за специалисти, които работят с деца със специални 

потребности. Целта на обучението е да представи най-

добрите практически и теоретични модели в областта на Сен-

зорната интеграция и невро-развитийното лечение.  

Вижте повече 

Стартира благотворителната кампания "Топъл обяд" 

Българският Червен кръст, съвместно с Българската правос-

лавна църква, започва реализирането на Националната бла-

готворителна кампания „Топъл обяд“ под патронажа на све-

товноизвестната певица и актриса Силви Вартан. Целта на 

кампанията е набиране на средства за осигуряване на безп-

латна здравословна храна през учебната година на деца в 

неравностойно положение – сираци, безпризорни деца, деца 

на самотни майки, деца от бедни семейства с безработни ро-

дители.                                                                      Вижте повече 

Freedom Challenge: Международен велопоход срещу тра-

фика на хора стартира в България на 6 октомври 

България беше избрана за старта на FREEDOM CHALLENGE 

– международен велопоход, който цели да популяризира 

проблема с трафика на хора на европейско ниво. Стартът на 

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/5047�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/5044�
http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-09-15_detsa.html�
http://bit.ly/15a3HZA�
http://novinar.bg/news/otkriha-parvata-u-nas-smart-klasna-staia_NDQwODs0NA==.html�
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1145342�
http://bit.ly/14pTiq8�
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1146234�
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инициативата се организира с генералното спонсорство на 

Аурубис България, член на НАСО, в партньорство с Нацио-

налната комисия за борба с трафика на хора и Българския 

колоездачен съюз. Участниците в проекта, организиран от 

международната неправителствена организация „Кампания 

А21“ ще трябва да прекосят 9 страни за 11 дни по един от 

най-трудните колоездачни маршрути в Европа. Вижте повече 

Започна строителството на два центъра за настаняване 

от семеен тип в кв. “Бенковски”, София 

Стартираха дейностите по строителството на два Центъра за 

настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в кв. „Бенковски”, район 

„Сердика”. С изграждането им ще бъдат осигурени близки до 

семейните условия на живот за общо 24 деца и младежи в 
риск.  По проект сградите са двуетажни и е предвидена об-

щодостъпна среда за лица в неравностойно положение, как-

то на първия, така и на втория етаж.                   Вижте повече 

Европейският парламент предлага платени стажове за 

хора с увреждания 

Европейският парламент предлага платени стажове за хора 

с увреждания като мярка за положително действие, насочена 

към улесняване на интеграцията на работното място. Тези 

стажове са достъпни както за завършили университет или 

приравнено учебно заведение, така и за хора, чиито квали-

фикации са под университетско равнище.          Вижте повече 

Осем медала за България на световното за хора с увреж-

дания 

Българските състезатели спечелиха три златни, един сребъ-

рен и четири бронзови медала в първия ден на Световното 

първенство за спортисти с увреждания, организирано от Меж-

дународната спортна федерация на спортисти с инвалидни 

колички и ампутации. Надпреварата се провежда в Стадска-

нал, Холандия.                                                         Вижте повече 

Стартира проект за ученици с увреждания 

Стартират проект  „Организиране и провеждане на състеза-

ние по Боче за деца със специални образователни потребнос-

ти“, чието тематично направление е: Спорт за деца със специ-

ални образователни потребности. Инициативата е на сдруже-
ние Асоциация Деметра гр.  Бургас в партньорство със Ресур-

сен Център гр. Бургас.                                            Вижте повече 

"На чаша усмивка" в Дневен център за възрастни с ув-

реждания 

Работна среща между екипите на всички социални услуги и 

специализирани институции на територията на община Габро-

во, под надслов „На чаша усмивка” се проведе в двора на 

Дневния център за възрастни с увреждания в Габрово. Идея-

та на работната среща бе екипите на социалните услуги да 

прекарат известно време заедно, да споделят срещани труд-

ности, предизвикателства и успехи, както и да планират бъде-

щи съвместни мероприятия и инициативи.           Вижте повече 

 

BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Ком-

понент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”  

Фонд „Социална закрила”  

Програма за предоставяне на малки грантове 

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Наградите на НСОРБ за 2013 г. 

С цел гарантиране в максимална степен на обективност и 
прозрачност в определянето на носителите на наградите на 
НСОРБ Управителният съвет реши да промени механизма за 
получаване на информация, на базата на която ще бъдат 
определени носителите за наградата “Община-реформатор”.   

Вижте повече  
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ПРЕДСТОЯЩО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

23 септември – Публична лекция на тема: Предприемачески-

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

панско право 

24 септември - Пресконференция на Агенция за социално 

развитие “Вижън” за представяне на проект “Нови услуги за 

заетост”, Варна 

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 

30 септември – Ден на диалога между законодателната и мес-

тната власт 

8 – 12 октомври - ФИЦЕ Конгрес 2013 "Пътища към включва-
нето", Берн, Швейцария 

10 октомври – Вечер на добродетелите, Sofia Event Center, 

Mall Paradise, София  

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

"Албена", възможности за участие на бизнеса  

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 

2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на 

дейностите по предоставяне на помощни средства, приспо-

собления и съоръжения за хората с увреждания и медицинс-

ки изделия, посочени в списъците 

Втори пакет с предложения за намаляване на администра-

тивната тежест 

Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за 

местните данъци и такси 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс 

Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта  

 

Национален конкурс  

Доброволец на годината - 2013 

Фондация "АСТИКА"  обявява конкурс  

"ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА - 2013".  

Носителят на приза "Доброволец на годината" и наградени-
те по категории доброволци ще бъдат оповестени на 5 де-
кември 2013 г.  на официална церемония посветена на 

"Международния ден на доброволеца".  

Конкурсът се реализира с подкрепата на: Национална прог-
рама за младежта, НЦЕМПИ и Община Бургас. 

Номинации за конкурса се приемат  

до 24.00 часа на 17 ноември 2013 г.  

Вижте повече 

Кампания “Научени уроци” 

23 септември - Кръгла маса на ОИЦ Пазарджик 

24 септември - Кръгла маса за общини от Варненска област, 
кръгла маса на ОИЦ Стара Загора 

25 септември - Дискусия на ОИЦ Плевен, кръгла маса на ОИЦ 
Силистра, представяне на добри практики и кръгла маса - 
Трявна, кръгла маса за НПО и бизнес във Варна 

26 септември - кръгла маса на ОИЦ Видин, дискусии на ОИЦ 
Плевен, кръгла маса в Берковица, кръгла маса на ОИЦ Си-
листра 

Вижте: предвидени събития през седмицата на Областните 
информационни центрове 
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Национален алианс за социална отговорност 
стартира проект по договор 
BG051PO001-7.0.07-0081-C0001 
  “Партньорство за достоен и независим живот" 

Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество между европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в България.
Специфичните цели на проекта включват:
Изготвяне на стандарт за качество на услугите, който е приложим в България чрез обмен на добри практики от Европа и адаптирането им.
Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит и ноу-хау от Европа и България за цялата страна чрез интернет сайт и посещение и оказване помощ на място. Целта и идеята на това бюро е виртуално и физически да подпомага членовете на НАСО за качествено предоставяне на услуги.
Обмен на опит на място на представители на НПО, общини и работодатели, членове на НАСО в страна-членка на ЕС в структурата на Партньора EASPD с цел привличане на опит и ноу-хау към мениджмънта на организациите и управлението на човешките ресурси - 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.
Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит и провеждане на национален форум, на който ще вземат участие широк кръг от организации и институции
Обмен на опит, знания и ноу-хау за смяна на парадигмата в реализацията на социалните услуги от медицински към социален модел, деинституционализация, услуги в общността, услуги, съобразени с нуждите на човека и реализирани максимално с негово участие, подкрепящи социалното му включване.
Обмен на опит за мениджъри на организации-доставчици на социални услуги, социално ангажирани предприятия и представители на местни власти за осигуряване на европейски опит и познание за развитие на услугите за хора с увреждания и други социални групи.
Усъвършенстване моделите и стандартите на социални услуги в България като се предложат варианти за липсващите в България все още стандарти за качество на социалните услуги.

Проектът е насочен към представители на доставчици на услуги, мениджъри на социално ангажирани предприятия и представители на общини – членове на НАСО.

Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.


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
25  септември - Официален празник на град Добрич
Ден на свързочните войски и органите за информационно осигуряване на Българската армия 
26 септември - Европейски ден на езиците
Празник на град Карнобат 
Световен ден на контрацепцията
27 септември - Световен ден на туризма
28 септември - Международен ден на правото да знам
НОВИНИ
Първа работна среща по проект „Партньорство за достоен и независим живот“
На 16 септември в гр. Брюксел се проведе първата работна среща по проект „Партньорство за достоен и независим живот“. Проектът се реализира в партньорство между Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и Европейска 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 включва реализиране на международно сътрудничество между европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в България.          Вижте повече
Национална награда за фондация „СИЙДЪР“
На 21 септември т.г. в хотел „Шератон”, гр. София Фондация „Сийдър” проведе традиционния си благотворителен бал. Това е основното благотворително събитие на Фондацията, специално организирано за хората, които подкрепят работата на „Сийдър“ за осигуряване на по-добро качество на живот на хората в неравностойно положение в България. Н.Пр. Джон Роуан, посланик на Р Ирландия в България, има удоволствието да връчи на Фондация „Сийдър“ от името на Национален алианс за социална отговорност националната награда на НАСО за 2013 г. в категория „Неправителствени организации“. Наградата получи Линдзи Солтсгивър, изпълнителен директор на Фондацията.                                       Вижте повече
Работна среща в МОН с националните организации на и за хората с увреждания
Министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, проведе среща с национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерския съвет. На срещата присъстваха г-жа Мукаддес Налбант, заместник-министър на образованието и науката, както и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката. Сред присъстващите на срещата беше и представител на НАСО.                            Вижте повече
Седми международен фестивал „Надмощие на духа“
На 21 и 22 септември във Велинград се проведе традиционния международен фестивал „Надмощие на духа“, който се организира от Фондация „СТАРТ“ за седма поредна година и има за цел да приобщава талантливи хора с увреждания към културния и обществен живот на страната чрез изразните средства на изкуството. Фондация „СТАРТ“ е активен член на Национален алианс за социална отговорност и участва в националните и европейски прояви на НАСО като споделя своя успешен опит в областта на интегриране на хората с увреждания чрез различни културни прояви.                Вижте повече
Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа 
На 23 септември ще започне месец на онлайн дебати за работните места, банките, социалните права и електронната търговия. Организации, политици и граждани ще обменят идеи за нещата, които могат да се променят в Европа. От 23 септември до 23 октомври ЕС организира голям онлайн дебат в цяла Европа, за да чуе идеите на гражданите, които могат да променят бъдещето на единния пазар. Месецът на единния пазар ще протече онлайн и ще бъде организиран на 24 езика, като всяка седмица ще се разглежда различна област от политиката: заетост, социални права, банки, електронна търговия.                                                      Вижте повече
Българското правителство предприема интегрирани мерки за демографските промени и застаряването на населението
Българското правителство предприема интегрирани мерки за демографските промени и застаряването на населението, съобщи днес министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той участва във форум на Световната банка, на който бе представен доклад на организацията за демографската картина в страната ни.                          Вижте повече
МТСП: Търсим най-справедливия и солидарен вариант за пенсиониране
Търсим най-справедливия и солидарен вариант за пенсиониране, за да се избегне дискриминация между пенсионерите. В социалната политика не трябва да се вземат прибързани решения, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в сутрешния блок на БНТ "Денят започва". „Експертите от Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към МТСП търсят приемлив вариант. Оптималният вариант гарантира адекватност на пенсиите на българските граждани и финансова устойчивост на системата на държавното общественото осигуряване. Към момента с ограничен размер на сумата от пенсиите са 53 189 пенсионери“, обясни министър Адемов.              Вижте повече
1262 са доставчиците на социални услуги
1262 са доставчиците на социални услуги, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на кръгла маса на тема: „Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората”. Той поясни, че на тези фирми са издадени 3605 удостоверения за предоставяне на различни видове социални услуги за деца и възрастни хора.                                                                   Вижте повече
Основното предизвикателство за устойчивия икономически растеж в България е застаряването на населението
Ключов момент в политиката на правителството и основно предизвикателство за устойчивия икономически растеж в България е застаряването на населението и свързаните с него социално-икономически последици. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов при общественото представяне на доклада на Световната банка „Смекчаване на икономическото въздействие на застаряването на населението: Възможни варианти за България" по съвместния проект на МФ и банката „Златен растеж: България".           Вижте повече
Социалното включване на младите хора в селските райони трябва да бъде стимулирано през новия програмен период 2014-2020 г.
Социалното включване на младите хора в селските райони трябва да бъде стимулирано през новия програмен период 2014-2020 г., каза заместник- министърът на труда и социалната политика Росица Янкова на откриването на конференция на Център за междуетнически диалог и толерантност (ЦМЕДТ) "Амалипе". За целта ще бъдат използвани възможностите на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Наука и образование за интелигентен растеж”,” Региони в растеж” и Програмата за развитие на селските райони.                                                           Вижте повече
ОПАК ще финансира 161 нови проекта на общински администрации
Рекордният брой одобрени проекти е по процедура по подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики" с бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 в рекордно кратък срок. Това е поредният изключително висок интерес от страна на кандидатите по процедурата, по която бяха получени 186 броя проектни предложения.                                              Вижте повече
Над 95% от учащите са запознати с приноса на ЕС в България
Това е резултатът от проведените по повод първия учебен ден открити приемни на мрежата от 28 информационни центъра в различни учебни заведения в цялата страна. Общо 15 областни информационни центъра проведоха допитване на тема „Достигнаха ли до Вас средствата от ЕС" в училища, където са настъпили видими промени благодарение на средствата от Европейския съюз.                       Вижте повече
МО дари малки ученици от социални домове във Варна
Ученически раници, цветни моливи и скицници получиха като дар за първия учебен ден деца, лишени от родителска грижа от пет социални институции от Варна и областта. 
Вижте повече
УНИЦЕФ стартира кампания в подкрепа развитието на Център за майчино и детско здраве
УНИЦЕФ  България стартира кампания, която акцентира върху нуждата от подкрепа на родителите с малки деца в България. Кампанията има за цел да популяризира ползите от работата на Центъра за майчино и детско здраве, създаден от УНИЦЕФ България в област Шумен и да набере средства за неговото развиване, както и за въвеждането на услугата в повече области на страната.                     Вижте повече
Откриха първата у нас смарт класна стая
Първата смарт класна стая отвори врати в 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри" в София. Инициативата за тоталното дигитализиране на учебния материал е на "Джуниър Ачийвмънт" и световен технологичен гигант. Благодарение на инвестицията децата ще могат да се обучават изцяло чрез новите технологии. В класната стая е монтирана тъч-скрийн дъска. Предоставени са и таблети за всеки ученик, които да осигурят директна интерактивна връзка. 
Вижте повече
Устройство прави библиотека достъпна за хора с двигателни увреждания
Постигнатите резултати по проект „Библиотеката е за всички“ представи ръководството на РБ „Михалаки Георгиев“ във Видин. Той се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за хора с увреждания. На събитието присъства заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова „Това е поредна стъпка, която библиотеката прави по отношение подобряване на базата и създаване на все по-добри условия за потребителите“ – отбеляза Борисова.                            Вижте повече
Обучение в терапия Бобат за психомоторно стимулиране
Фондация за децата в риск по света /Worldwide Orphans Foundation (WWO)/ организира четиридневно обучение през октомври за специалисти, които работят с деца със специални потребности. Целта на обучението е да представи най-добрите практически и теоретични модели в областта на Сензорната интеграция и невро-развитийното лечение. 
Вижте повече
Стартира благотворителната кампания "Топъл обяд"
Българският Червен кръст, съвместно с Българската православна църква, започва реализирането на Националната благотворителна кампания „Топъл обяд“ под патронажа на световноизвестната певица и актриса Силви Вартан. Целта на кампанията е набиране на средства за осигуряване на безплатна здравословна храна през учебната година на деца в неравностойно положение – сираци, безпризорни деца, деца на самотни майки, деца от бедни семейства с безработни родители.                                                                      Вижте повече
Freedom Challenge: Международен велопоход срещу трафика на хора стартира в България на 6 октомври
България беше избрана за старта на FREEDOM CHALLENGE – международен велопоход, който цели да популяризира проблема с трафика на хора на европейско ниво. Стартът на инициативата се организира с генералното спонсорство на Аурубис България, член на НАСО, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора и Българския колоездачен съюз. Участниците в проекта, организиран от международната неправителствена организация „Кампания А21“ ще трябва да прекосят 9 страни за 11 дни по един от най-трудните колоездачни маршрути в Европа. Вижте повече
Започна строителството на два центъра за настаняване от семеен тип в кв. “Бенковски”, София
Стартираха дейностите по строителството на два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в кв. „Бенковски”, район „Сердика”. С изграждането им ще бъдат осигурени близки до семейните условия на живот за общо 24 деца и младежи в риск.  По проект сградите са двуетажни и е предвидена общодостъпна среда за лица в неравностойно положение, както на първия, така и на втория етаж.                   Вижте повече
Европейският парламент предлага платени стажове за хора с увреждания
Европейският парламент предлага платени стажове за хора с увреждания като мярка за положително действие, насочена към улесняване на интеграцията на работното място. Тези стажове са достъпни както за завършили университет или приравнено учебно заведение, така и за хора, чиито квалификации са под университетско равнище.          Вижте повече
Осем медала за България на световното за хора с увреждания
Българските състезатели спечелиха три златни, един сребърен и четири бронзови медала в първия ден на Световното първенство за спортисти с увреждания, организирано от Международната спортна федерация на спортисти с инвалидни колички и ампутации. Надпреварата се провежда в Стадсканал, Холандия.                                                         Вижте повече
Стартира проект за ученици с увреждания
Стартират проект  „Организиране и провеждане на състезание по Боче за деца със специални образователни потребности“, чието тематично направление е: Спорт за деца със специални образователни потребности. Инициативата е на сдружение Асоциация Деметра гр.  Бургас в партньорство със Ресурсен Център гр. Бургас.                                            Вижте повече
"На чаша усмивка" в Дневен център за възрастни с увреждания
Работна среща между екипите на всички социални услуги и специализирани институции на територията на община Габрово, под надслов „На чаша усмивка” се проведе в двора на Дневния център за възрастни с увреждания в Габрово. Идеята на работната среща бе екипите на социалните услуги да прекарат известно време заедно, да споделят срещани трудности, предизвикателства и успехи, както и да планират бъдещи съвместни мероприятия и инициативи.           Вижте повече

Бр. 36/23.09.2013 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ПРЕДСТОЯЩО
23 септември – Публична лекция на тема: Предприемаческият дух – двигател на икономиката, Български център за нестопанско право
24 септември - Пресконференция на Агенция за социално развитие “Вижън” за представяне на проект “Нови услуги за заетост”, Варна
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
30 септември – Ден на диалога между законодателната и местната власт
8 – 12 октомври - ФИЦЕ Конгрес 2013 "Пътища към включването", Берн, Швейцария
10 октомври – Вечер на добродетелите, Sofia Event Center, Mall Paradise, София 
13 – 15 октомври - Годишната среща на местните власти, к.к. "Албена", възможности за участие на бизнеса 
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците
Втори пакет с предложения за намаляване на административната тежест
Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта 
СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността” 
Фонд „Социална закрила” 
Програма за предоставяне на малки грантове

Национален конкурс 
Доброволец на годината - 2013
Фондация "АСТИКА"  обявява конкурс 
"ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА - 2013". 
Носителят на приза "Доброволец на годината" и наградените по категории доброволци ще бъдат оповестени на 5 декември 2013 г.  на официална церемония посветена на "Международния ден на доброволеца". 
Конкурсът се реализира с подкрепата на: Национална програма за младежта, НЦЕМПИ и Община Бургас.
Номинации за конкурса се приемат 
до 24.00 часа на 17 ноември 2013 г. 
Вижте повече
Наградите на НСОРБ за 2013 г.
С цел гарантиране в максимална степен на обективност и прозрачност в определянето на носителите на наградите на НСОРБ Управителният съвет реши да промени механизма за получаване на информация, на базата на която ще бъдат определени носителите за наградата “Община-реформатор”.  
Вижте повече 
Кампания “Научени уроци”
23 септември - Кръгла маса на ОИЦ Пазарджик
24 септември - Кръгла маса за общини от Варненска област, кръгла маса на ОИЦ Стара Загора
25 септември - Дискусия на ОИЦ Плевен, кръгла маса на ОИЦ Силистра, представяне на добри практики и кръгла маса - Трявна, кръгла маса за НПО и бизнес във Варна
26 септември - кръгла маса на ОИЦ Видин, дискусии на ОИЦ Плевен, кръгла маса в Берковица, кръгла маса на ОИЦ Силистра
Вижте: предвидени събития през седмицата на Областните информационни центрове
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