
Бр. 37/30.09.2013 г. 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

Агенция за социално развитие „Вижън“ стартира  

проект  "Нови услуги за заетост" 
по договор BG051PO001-7.0.07-0080-С0001 

 

Общата цел на проекта включва реализиране на междуна-
родно партньорство с водещи европейски доставчици на со-
циални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на 
европейски опит в България за осигуряване на ефективни 
социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена заетост“. 

Специфичните цели на проекта са: 

 Обмяна на опит на място на служители в страни-
членки на ЕС в структурата на Партньор 1 - EASPD с 
цел привличане на опит и ноу-хау към специалисти и 
социални работници за промяна на техните подходи, 
за по-ефективни социални услуги, водещи до реално 
социално включване, обучение, заетост и по-добро 
качество на живот на потребителите. 

 Изследване, анализиране и синтезиране на добри 
практики за „подкрепената заетост” в ЕС. 

 Създаване на методология за предоставянето на нов 
вид услуга „Подкрепена заетост” и филм „С нас те ус-
пяха”, проследяващ предоставянето на този вид услу-
га и представянето им на Асоцииран партньор 2 АСП 
на заключителната кръгла маса с цел нов вид услуга 
„подкрепена заетост“ да бъде разкрита и регулирана 
от страна на държавата. 

 Разпространение и обмяна на информация, добри 
практики и опит чрез изготвяне и отпечатване на на-
ръчници. 

 Повишаване качеството на предлаганите социални 

услуги от кандидата в резултат на осъществения об-
мен и прилагане на наръчника като иновативен под-
ход за Агенция за социално развитие „Вижън“. 

 Провеждане на работна среща на методистите, пряко 
ангажирани с наблюдение, проучване и изследване на 
социални услуги, в т.ч. услугата „подкрепена заетост”. 

 

Проектът е насочен към социални работници, работещи в 
Агенция за социално развитие „Вижън“ като организация-
доставчик на социални услуги. 

 

Реализацията на проекта ще доведе до: 

 подобряване на социалната закрила и преодоляване 
на социалната изолация на хората с увреждания и 
лицата в неравностойно положение; 

 създаване на гаранции и стимули за равнопоставе-
ност на хората с увреждания, ефективно упражняване 
на правото им на независим и достоен живот и соци-
ално включване; 

 позитивна и пряка промяна на живота на нуждаещите 
се хора с увреждания, ще се осигури реална подкрепа 
за активното им социално включване и осигуряване 
на заетост на открития пазар на труда. 

 

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 

30 септември - Международен ден на глухите 

Световен ден на сърцето 

Международен ден на преводача, Световен ден 

на превода 

1 октомври – Световен ден за борба с хепатита 

Международен ден на вегетарианството 

Световен ден на музиката (ЮНЕСКО) 

Международен ден на възрастните хора (ООН) 

Ден на застрахователя (България) 

Празник на българските певци и музиканти 

Ден на поезията (България) 

2 октомври -  Международен ден на усмивката 

3 октомври -  Международен ден "Пеша на училище" 

4 октомври - Световен ден за защита на животните 

Ден на информационното общество 

(България) 

5 октомври – Официален празник на град Стара Загора 

Международен ден на учителя (ЮНЕСКО) 

6 октомври - Ден на архитектите, строителите и 

зидарите; Св.апостол Тома 

6 – 10 октомври - Световна седмица на Космоса 

Международна конференция „Заетост на хора с уврежда-

ния – повишаване на информираността и възможности за 

заетост”, Истанбул 

От 26 до 28 септември 2013 г. в Истанбул, Турция, се прове-

де международна конференция на тема „Заетост на хора с 

увреждания – повишаване на информираността и възможнос-

ти за заетост”. Конференцията се организира от EASPD съв-

местно с Министерство на семейството и социалните полити-

ки на Турция. Присъстваха над 200 гости и лектори от целия 

свят. НАСО също взе участие с представителна група члено-

ве на организацията, в която бяха включени доставчици на 

услуги, работодатели и организации на и за хора с уврежда-

ния и работен екип на НАСО.                                Вижте повече 

Пресконференция на Агенция за социално развитие 

“Вижън” за представяне на проект “Нови услуги за зае-

тост”, Варна 

На 24.09.2013 г. в Дворец на културата и спорта, зала „Клуб 

Приятели“ – Варна, Агенция за социално развитие „Вижън“ 

организира пресконференция за представяне на проект „Нови 

услуги за заетост“. Проектът е насочен към реализиране на 

международно партньорство с водещи европейски доставчи-

ци на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адап-

тиране на европейски опит в България за осигуряване на 

ефективни социални услуги в това число нов вид услуга – 

„Подкрепена заетост“. Проектът се осъществява в партньорс-

тво с EASPD. В рамките на проекта ще бъде организирана 

информационна кампания за промяна на обществените наг-

ласи.                                                                         Вижте повече 

Покана за участие в подбор на добри практики в социал-

ните услуги за хора с увреждания 

В рамките на проект „Нови услуги за заетост“, BG 051PO001-7

-0-07-0080-C0001, Национален алианс за социална отговор-

ност ще разработи и публикува Наръчник за добри практики в 

социалните услуги за хора с увреждания (от България и Ев-

ропейския съюз). В тази връзка се обръщаме към Вас с пока-

на да представите своята добра практика в реализацията на 

социални услуги за хора с увреждания в България.  

Вижте повече 

http://bit.ly/18iPGXy�
http://bit.ly/19OYXWJ�
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Общественият съвет към МТСП обсъди политиките за 

детето и пенсионната система 

Общественият съвет към министъра на труда и социалната 

политика проведе днес заседание, на което бяха обсъдени 

политиките за детето и пенсионната система. Дискусията се 

откри от заместник-министъра на труда и социалната полити-

ка Светлана Дянкова. Участниците в съвета се обединиха 

около мнението, че трябва да се изработи устойчива визия за 

семейната политика.                                              Вижте повече 

Отчита се трайна тенденция на намаляване на децата в 

специализираните институции 

Отчита се трайна тенденция на намаляване на децата в спе-

циализираните институции, съобщи днес заместник-
министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, 

който откри кръгла маса за приемна грижа и социално включ-

ване „Пътища към включването”. Той уточни, че за първите 

шест месеца на 2013 г. са закрити 12 специализирани инсти-

туции за деца.                                                         Вижте повече 

В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на 

заетостта са отразени последните изменения в закона 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане 

на Закона за насърчаване на заетостта, които са свързани с 

допълване на процедурите за финансиране и ползване на 

новите мерки за насърчаване на младежката заетост, подоб-

ряване на предоставяните посреднически услуги, допълване 

на процедурата за възстановяване на изплатените средства 

по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, прецизиране 

на условията за получаване на средства за насърчаване на 

заетостта под формата на схеми за минимална помощ от 

работодателите или институциите осъществяващи обучение 

или професионално ориентиране, взаимодействието между 

институциите с цел облекчаване на администрирането на 

процеса за предоставяне на услуги на търсещите работа ли-

ца.                                                                            Вижте повече 

МТСП провежда обучение за националната политика за 

демографско развитие 

През 2013 г. Министерството на труда и социалната политика 

провежда обучения на 300 служители от структурите на АЗ, 

АСП, ГИТ и АХУ за прилагането на хоризонталната национал-

на политика за демографско развитие в отговор на предизви-

кателствата и последиците от застаряване на населението. 

От 23 до 28 септември т.г. Министерството на труда и соци-

алната политика организира и проведе два поредни обучи-

телни семинара в Поморие и Албена за 100 служители от 

структурите на Агенцията по заетостта, Агенцията за социал-

но подпомагане, Главна инспекция по труда и Агенцията за 

хората с увреждания в Югоизточна и Североизточна Бълга-
рия за областите - Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и 

Варна, Добрич, Търговище и Шумен.                    Вижте повече 

Отчита се сериозен напредък при подготовката на част от 

новите оперативни програми 

„В момента се договаря нова програма „Храна за бедни", коя-

то ще залегне в програмния период 2014-2020 година". Това 

съобщи пред журналисти заместник министър-председателят 

и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Тя припом-

ни, че такива средства най-нуждаещите се получават и сега 

по линия на земеделските програми, но в следващия програ-

мен период финансирането ще се поеме от Европейския со-

циален фонд. Конкретните средства, които страната ни ще 

получи по програмата, са в процес на договаряне, но прави-

телството ще положи усилия те да са повече от индикативно 

заложените.                                                             Вижте повече 

НСЗД прие Консолидирания доклад на Р България за из-

пълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето 

Националният съвет за закрила на детето прие днес Консо-

лидирания трети, четвърти и пети доклад на Р България за 

изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето. 

25-тото заседание на НСЗД, който е с обновен състав, бе 

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3236&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3235&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3234&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3231&catid=1�
http://eufunds.bg/bg/pubs/5076�


Бр. 37/30.09.2013 г. 

открито от неговия председател г-жа Ева Жечева. Във встъ-

пителното си слово председателят на ДАЗД прикани за об-

ща грижа и отговорност на институциите и неправителстве-

ните организации за гарантиране на правата и интересите 

на всички деца в страната.                                   Вижте повече 

НСОРБ създава експертна работна група 

Законът за насърчаване на инвестициите (чл.22з, ал.1) пред-

вижда  общинските съвети да приемат наредба за условията 

и реда за издаване на сертификат клас "В" и прилагането на 

мерките по глава трета от Закона за насърчаване на инвес-

тициите и  правилника за прилагане на закона. В тази връзка 

НСОРБ създава експертна работна група за подготовка на 

проект на наредбата.                                            Вижте повече 

За по-добро цифрово образование в Европа 

Нова инициатива на ЕС ще помогне за осигуряване на мла-

дите хора на компютърните умения, от които се нуждаят, за 

да успеят през 21-ви век. До 2020 г. над 90 % от работните 

места в Европа ще изискват компютърни умения, тъй като 

технологиите играят все по-голяма роля в нашия живот. 

Въпреки това много училища и университети нямат ресурси, 

интернет връзка или оборудване, за да вървят в крак с про-

мените.                                                                   Вижте повече 

Месецът на единния пазар започва с дебат за работните 

места 

„Месецът на единния пазар има за цел да скъси дистанция-

та между гражданското общество, гражданите и фирмите, 

които трябва да имат полза от политиките в тази област, и 

хората, които ги изготвят и приемат. Надяваме се да се по-

лучи свободен и открит обмен на идеи за отстраняване на 

пропуските на единния пазар.“ От 30 септември до 2 октомв-

ри се обсъждат социалните права.                     Вижте повече 

Договаряне с одобрените Кандидати по процедура 

BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” 

Във връзка с публикуван от Агенция по заетостта списък на 

Кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложе-

ния процедура за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” и предстоящо 

сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура за безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”, е необходи-

мо кандидатите с одобрени за финансиране проектни предло-

жения да подготвят документи.                              Вижте повече 

Ваучери за декодери за цифрова телевизия се получават 

до 30 октомври 

Гражданите, които имат право на енергийни помощи за отоп-

лителен сезон 2012-2013 година, могат да получат ваучер за 

декодер за цифрова телевизия до 30 октомври 2013 година. 
Местните служби на Агенцията за социално подпомагане, 

„Български пощи“ ЕАД и търговците на техника, които са спе-

челили обществените поръчки за доставка на безплатни уст-

ройства, са създали организация в цялата страна. Всички пра-

воимащи имат възможност да се снабдят с декодер преди 

датата на окончателно спиране на аналоговия ефирен теле-

визионен сигнал - 30 септември 2013 година. Крайният срок за 

използване на ваучерите е 30 ноември 2013 година.  

Вижте повече 

Нова методология усъвършенства предоставянето на 

административни услуги 

Министерският съвет прие Методология за усъвършенстване 

на работните процеси за предоставяне на административни 

услуги. Методологията е пряко свързана с Базисния модел на 

комплексно административно обслужване, приет от правител-

ството през юни т. г., с който се постави началото на набор от 

мерки и инициативи за цялостна промяна на начина, по който 

се предоставят услуги от българската администрация.  

Вижте повече 

http://sacp.government.bg/novini/2013/09/27/nszd-prie-konsolidiraniya-doklad-na-r-blgariya-za-/�
http://www.namrb.org/?act=news&id=1860�
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http://www.az.government.bg/ophr/news.asp?id=124&page=1�
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=6714�
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 Отпуснати са допълнителни 116 млн. лв. за изплащане 

на просрочени задължения на държавата към бизнеса 

Правителството прие постановление за предоставяне на 

допълнителни разходи и трансфери по републиканския бю-

джет за 2013 г. Средствата в размер на 258,7 млн. лв. са за 

сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи в 

частта за структурни реформи и допълнителни фискални 

мерки.                                                                      Вижте повече 

През септември – 3 трудови борси за младежи 

3 специализирани трудови борси за младежи проведе Аген-

цията по заетостта през месец септември. 23 работодатели 

обявиха 97 свободни работни места. Борсите се организират 

и провеждат по схема BG051PO001 - 6.1.05 „Повишаване 
качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта 

услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите 

групи на пазара на труда” – проект „Да успеем заедно” по 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 

223 безработни младежи потърсиха работа.      Вижте повече 

Нов колективен трудов договор в Агенцията по заетостта 

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Каме-

лия Лозанова подписа днес Колективен трудов договор и 

Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните 

отношения в системата на Агенцията по заетостта.  

Вижте повече 

Празник на усмивката в МБАЛ Бургас 

Във връзка със световния ден на усмивката, честван всеки 

първи петък на месец октомври, Сдружение „УСМИВКА” про-

вежда кампания „Гушни ме”. Екипът на Сдружението, заедно 

с доброволци от проект „Европа – моето бъдеще, моят шанс 

за изява” ще посетят МБАЛ Бургас на 04.10.2013 година 

(петък) от 11:00 часа. Децата, лекуващи се в двете детски 

отделения на болницата, ще получат подарък за празника на 

усмивката. Идеята на тази инициатива е да се направи прес-

тоя на децата в болницата по –  приятен и усмихнат.  

Вижте повече 

„Мост между поколенията” с варненски акцент за Между-

народния ден на възрастните хора 

На 27.09.2013 г. Община Варна и Асоциация „Да съхраним 

жената”, Център за социална рехабилитация и интеграция 

„Импулс” отбелязват пет години от създаването на Центъра 

за възрастни в социален риск. Избраха площадната форма на 

открито с хепънинг, под мотото „Мост между поколенията”. 

Публично се демонстрираха знания, умения, постижения, ино-

вативни идеи за поколенческа, творческа, морална, демог-

рафска кауза, на която са посветени вече 16 години усилията 

на НПО в обществена полза.                                 Вижте повече 

Официална церемония по повод дипломирането на участ-

ниците в „Програмата за практическо професионално 

обучение“ 

На 23 септември 2013 г., в читалище „Напредък 1969” в гр. 

Пирдоп се състоя официално събитие по повод дипломиране-

то на участниците в „Програмата за практическо професио-

нално обучение“ на Аурубис България, Дънди Прешъс Металс 

Челопеч и Професионална гимназия по механоелектротехни-

ка - гр. Пирдоп (ПГМЕ). Програмата има за цел да обучи ква-

лифицирани механо- и електро и КИПиА специалисти с изгра-

дени умения, опит и лична отговорност.               Вижте повече 

Започна строителството на два центъра за настаняване 

от семеен тип в район „Подуяне“ 

Стартираха строителните дейности по изграждането на два 

Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Суха река

-запад”, район „Подуяне“. Със завършването им ще бъде оси-

гурена среда, близка до семейната, в която деца и младежи в 

риск ще могат да получат необходимата индивидуализирана 

грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на 

умения за самостоятелен и независим живот.     Вижте повече 
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Кампания на сдружение „За теб“ 

Сдружение ЗА ТЕБ, което е член на НАСО, подготви кампа-

ния за събиране на средства за Зоя Веркова - тенисист в 

инвалидна количка. Зоя има нужда от средства за участие в 

състезание в чужбина.  

Вижте повече 

Изложението „Дни на равните възможности" дава шанс 

на хора с увреждания да си намерят работа 

Първото национално изложение „Дни на равните възможнос-

ти" има за цел да популяризира труда и услугите, които пред-

лагат хората с увреждания. „Кампанията си поставя тежката 

задача да запознае обществеността с възможностите и спо-

собността на тези хора, които имат равни права с всички 
нас". Това заяви ръководителят на изложението Елка Тодо-

рова, като допълни, че проектът ще обхване над 100 000 ду-

ши.                                                                           Вижте повече 

Музея в Кърджали достъпен и за хора с увреждания  

Специални съоръжения ще облекчават достъпа на хора с 

увреждания до сградата на музея в Кърджали. На главния 

вход вече е монтирана специална платформа.  Вижте повече 

Нови 12 работни места за хора с увреждания над 50% в 

Дупница 

Кметът на община Дупница Методи Чимев продължава пое-

тата от него политика да осигурява работни места за хора в 

неравностойно положение. Само преди няколко седмици 

стана ясно, че Дупница е в Топ 3 в България на разкрилите 

най-много работни места за инвалиди със съдействието на 

"Бюро по труда" -Дупница. До броени дни ще бъдат разкрити 

нови 12 работни места за хора с увреждания над 50 %.  

Вижте повече 

Ботаническа градина откриха в Дневния център за хора с 

увреждания в Димитровград 

Ботаническа градина откриха днес в двора на дневния център 

за възрастни хора с увреждания в Димитровград. Тя бе създа-

дена по проект, финансиран от МОСВ и ПУДООС с 10 000 лв., 

припомни директорът Елена Тодорова. С тези средства на 

площ от около 900 кв. м са обособени алеи с плочки, цветар-

ник на две нива, поставени са пейки, засадени са широколист-

ни и иглолистни видове, както и леха с билки.     Вижте повече 

Подготвят възрастни хора с физически увреждания за 

бъдещата им реализация 

Агенцията за икономическо развитие - Варна организира обу-

чение на тема "Практически насоки за разработване на проек-
тно предложение. Най-често допускани грешки при разработ-

ване на проекто-предложение". Обучението ще се проведе в 

Културния дом на слепите в гр.Варна, ул. "Петко Стайнов" № 

3а на 25 септември 2013 г. от 14:00 ч. То е по проект 

"Подпомагане интегрирането на хора с увреждания и превен-

ция на социалното им изключване чрез механизмите на не-

формалното образование".                                    Вижте повече 

Започва нов проект за работа с хора с интелектуални зат-

руднения 

Вкарването на човек с интелектуално затруднение в институ-

ция не е решение на проблема. Обществото не може да прех-

върля тези хора в ръцете на професионалистите, да се осво-

бождава от отговорност и да е страничен наблюдател. Това 

каза Уйлям Баарслаг, мениджър на услугите за настаняване 

на хора с интелектуални увреждания на холандската фонда-

ция "Де Пасарел", на пресконференция за новия проект на 

фондацията "Човешки права и качество на живот за хората с 

увреждания".                                                            Вижте повече 
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ПРЕДСТОЯЩО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

1 октомври – Форум „Новият програмен период –  

възможности за бизнеса“, Пловдив 

1 октомври - Кръгла маса „Научени Уроци“ в Бяла Слатина,  
Информационна среща в Гостилица организира 
ОИЦ - Габрово 

1 - 5 октомври - Среща на партньорите по проекта BITSE,  

Хага, Холандия 

2 октомври - Информационна среща в Плачковци  

организира ОИЦ - Габрово 

ОИЦ – Кюстендил организира кръгла маса на 
тема „Научени уроци“ 

3 октомври - Информационна среща на ОИЦ – София 

Среща за Кохезионната политика в Чупрене 

Информационна среща организирана от ОИЦ-
Перник 

Кръгла маса „Научени Уроци“ във Враца 

ОИЦ-Ямбол организира кръгла маса на тема 
„Научени уроци“ 

10 октомври - Регионален форум на доставчиците на  

социални услуги, Ямбол 

10 октомври – Вечер на добродетелите, посветена на  

децата с увреждания, 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  

23 октомври - Регионален форум по проект “Партньорство за 
по-добър живот”, Видин 

26 октомври – Форум Ключ.NET, София 

Информация за изпълнението на Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската иконо-
мика" 2007-2013 към 31.08.2013 г. 

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 

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 

2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация"  

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

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 
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Международна конференция  

„Заетост на хора с увреждания - повишаване на 
информираността и възможности за заетост” 

 

26 - 28 септември 2013 г., Истанбул, Турция 

От 26 до 28 септември 2013 г. в Истанбул, Турция, се прове-

де международна конференция на тема „Заетост на хора с 

увреждания – повишаване на информираността и възмож-

ности за заетост”. Конференцията се организира от EASPD 

съвместно с Министерство на семейството и социалните по-

литики на Турция. Присъстваха над 200 гости и лектори от 

целия свят. Национален алианс за социална отговорност 

също взе участие с представителна група членове на органи-

зацията, в която бяха включени доставчици на услуги, рабо-

тодатели и организации на и за хора с увреждания и работен 

екип на НАСО. 

Основният фокус на конференцията бяха механизмите за 

преодоляване на ключовите 
предизвикателства пред хората 

с увреждания да се възползват 

пълноценно от право си на ра-

бота: законодателни рамки, 

дискриминационни нагласи и 

липсата на адекватни схеми за 

подпомагане. Бе представена 

настоящата ситуация и бъде-

щите стъпки, необходими за 

улесняване достъпа на хората 

с увреждания до пазара на тру-

да. Бяха разгледани различни-

те перспективи за работещите, 

различни подходи в насърчава-

не на заетостта и как работодателите да бъдат подпомагани 

успешно да наемат хора с увреждания. Темите бяха дискути-

рани в панели, съставени от представители на всички заин-

тересовани страни - хора с увреждания, политици, предста-

вители на работещите и работодателите, местни власти и 

подкрепящи социални услуги. 

Чрез споделяне на предизвикателствата и добрите практики 

целта на конференцията бе да премахне бариерите и да 

стимулира заетостта на хората с увреждания. В различните 

изказвания, презентации и панели бе подчертано въздейст-

вието на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреж-
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дания и правото им на работа и 

заетост (член 27). Бяха посочени 

добри примери на обмен между 

работодателите, работещи, хора с 

увреждания и социални услуги и 

бяха показани модели на добри 

практики, които имат доказани ре-

зултати. Бяха изложени необходи-

мите стъпки за създаване на пози-

тивно взаимодействие между рабо-

тодатели и работещи.  

През първия ден имаше предвиде-

на предконферентна програма със 
семинар на тема „Разработване на 

проекти”, който предостави информация за различните въз-

можности за европейско финансиране за социалния сектор. 

Семинарът бе открит от г-н Люк Зендерло, генерален секретар 

на EASPD, и воден от Катрин Денонинк, ръководител проекти 

в EASPD. Основният акцент в представените възможности за 

финансиране бе идеята за обединяване на фондовете, което 

би дало повече възможности за сътрудничество, но от друга 

страна може да създаде повече конкуренция за одобряване на 

финансиране, което неминуемо ще доведе до по-високо качес-

тво на самите проекти. Беше изрично подчертано, че в новите 

програми хората с увреждания винаги имат предимство и по-

лучават повече точки в оценката. Първите покани за заявява-

не на интерес се очакват през октомври и ноември. След пред-

ставяне на новите програми бяха представени и проектни 

предложения на различни организации, включително и нов 

проект на НАСО за сътрудничество между общинските власти 

и доставчици на социални услуги. 

Следваха семинари под формата на работни групи по различ-

ни проектни предложения. Самите проектни идеи бяха обсъ-

дени, включително и бъдещото партньорство по тях. Бе пос-

тигната договорка заинтересуваните страни да получат допъл-

нителна информация след обявяването на поканите за заявя-

ване на интерес.  

Програмата в следобедните часове включваше дейности на 

EASPD, включително среща на Борда и събрание на различ-

ните групи и комитети на EASPD. Преди вечеря бе проведено 

и общо събрание на EASPD, по време на което бе избран нов 

вицепрезидент на EASPD - Брайън О`Донъл. 

Същинската конферентна програма стартира на 27 септемв-

ри. Официалното откриване и приветствие към всички гости и 

лектори бе направено от г-жа Айлин Чифтчи, генерален ди-

ректор на Услуги за възрастни хора и хора с увреждания към 

Министерство на семейството и социалните политики, Тур-

ция. Изказвания направиха г-н Александър Преображенски, 

ръководител Програми на Съвета на Европа; г-жа Ханде Йоз-

сан Бозатли, президент на Асамблея на европейските регио-

ни, г-н Хенрик Молер, старши съветник на ILO; г-н Франц Вол-

фмайр, президент на EASPD, г-н Нусрет Азики, генерален 

директор на Турската публична агенция по заетост, г-н Мех-

мет Али Кумбузоджлу, президент на Държавната агенция по 

заетост на Турция, г-н Ахмет Захтероджуларъ, заместник-

министър на Министерство на семейството и социалната по-

литика на Турция. Специално видео обръщение направи г-н 

Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въп-

роси и социално подпомагане.  

Общо събрание на EASPD бе прове-
дено в рамките на конференцията 
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След официалните приветствия бяха представени финалните 
три номинациии за най-добри модели на практика във включ-

ването на хора с увреждания на пазара на труда. Тримата 

финалисти представиха накратко своите проекти. Наградата 

получи ifs SPAGAT, Австрия с проект „Автономен живот – ра-

бота на свободния пазар на труда“. Подгласници останаха 

Passwerk, Белгия и Repsol, Испания. Публиката в залата съ-

що имаше възможност да гласува и победител от това гласу-

ване стана Passwerk.  

След откриването стартира първата пле-

нарна сесия на конференцията, която те-

матично бе посветена на настоящата си-

туация и предизвикателствата през хората 

с увреждания на пазара на труда. Състоя-

нието на заетостта на хората с уврежда-

ния бе дискутирано с фокус върху тенден-

циите на пазара на труда през последните 

години с оглед икономическата криза в 

Европа. Председател на пленарната се-

сия бе г-н Фабрицио Феа, вицепрезидент 

на EASPD и председател на постоянната 

комисия на EASPD по заетостта. Темата 

бе разделена на три условни части – спектър на зае-

тостта, тенденции на пазара на труда и ангажименти и 

предимства за работодателите. Примери за заетост 

бяха представени от г-н Стивън Бейер, Уелски център 

за когнитивни увреждания и г-н Тиери Нувел, генера-

лен директор на Unapei, Франция. За тенденциите на 

пазара на труда говориха г-н Стефан Тромел, старши 

специалист на Международната организация на труда 

и г-н Екрем Кайчи, специалист по заетост, Обществе-

на агенция по заетост на Турция. Ангажиментите и 

предимствата за работодателите бяха обяснени от г-н 

Брус Рош, мениджър корпоративна социална отговор-

ност на Adecco Group, Франция и президент на Френската 
асоциация на мениджърите и г-н Хизир Гюнюнди, директор 

управление на човешки ресурси на Eti Mine, Турция. 

Темата на втората пленарна сесия в следобедните часове бе 

сътрудничество между работодатели, работещи и социалния 

сектор. Като пример за сътрудничество бе представен проек-

та RACE, който се фокусира върху учене през целия живот и 

възможностите за квалификация, които увеличават шансове-

те за заетост на свободния пазар на труда чрез методология-

Специално видео обръщение на комисар Ласло Андор към лекторите и 
участниците в конференцията 

Финалната тройка в “Най-добри модели за включване на хора с 
увреждания на пазара на труда. Победителят ifs SPAGAT - Авст-
рия, е в средата.  
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та на подкрепената заетост. Водещ на сесията бе г-жа Ками-

ле Канбай, директор на CRM Consulting, Турция. Самият про-

ект и резултатите от него бяха представени от г-н Левент 

Канбай, координатор на RACE и мениджър на CRM 

Consulting. За методологията на подкрепената заетост разка-

за г-н Кристи Линч, изпълнителен директор на KARE, Ирлан-

дия. Реализацията на методологията на подкрепената зае-

тост в контекста на турските условия бе представена от г-т 

Ингин Гюлме, служител на Турската агенция по заетостта. В 

обобщение на пленарната сесия и представените резултати 

бяха направени и препоръки към турските политици и отго-

ворни институции за подобряване на услови-

ята за заетост на хората с увреждания. 

Първият конферентен ден завърши с работ-

ни семинари на различни теми, по време на 

които бяха разисквани възможностите за 

заетост на хора с увреждания. В частност 

бяха разгледани ролите, които работодате-

лите и работещите могат да изиграят, за да 

се създаде положителна синергия, бяха да-

дени иновативни примери за реализация на 

включване на работния пазар и как да се 

реализира успешно прехода между образо-

вание и заетост. Темите на работните семи-

нари включваха: Добри практики в политиката: 

Омбудсман за хора с увреждания, Свидетелства 

на работодатели и възможни решения, Методоло-

гията на подкрепената заетост днес, Специалните 

предприятия, реалност и бъдещо развитие, Най-

добри практики в областта на заетостта, Ролята на 

властите за подкрепа на заетостта на хората с 

увреждания, Бизнес свят, Преход и кариерно раз-

витие, Включващ подход – стратегия за разнооб-

разие в държавния сектор, От обучение към зае-

тост: успешни фактори и предизвикателства, Са-

монаети лица с увреждания. 

Вторият ден на конференцията бе посветен на „Перспективи 
от различни сектори на пазара на труда“. Водещ пленарната 

сесия бе г-жа Сабрина Ферайна, ръководител политики на 

EASPD. Презентациите бяха разделени на две условни части 

– анализ на ситуацията и перспективите на пазара на труда в 

Турция и представяне на темата от гледна точка на други ев-

ропейски държави. Анализът на турския пазар на труда за хо-

рата с увреждания бе представен от г-н Айхан Метин, съвет-

ник в Министерство на семейството  и социалната политика на 

Турция. Хора с увреждания, заето в публичния сектор, бе те-

мата на представянето на г-жа Ханифе Йозер, директор на 

Г-н Люк Зендерло, генерален секретар на EASPD и г-н Франц Волфмайр, президент 
на EASPD 
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отдел в Държавната агенция по заетост на Турция. За проекта 

„Без граници за работа“ като добра реализирана практика на 

Академия за самостоятелен живот и Център за социално раз-

витие разказа г-н Бекир Кьоксал, директор на Център за хора с 

увреждания на община Истанбул. Възможностите за допълни-

телна квалификация в местните администрации представи г-н 

Локман Чаджирики, кмет на община Баджълар. Пример за 

самостоятелна заетост даде г-н Хикмет Акпънар от Eser 

Mobilya.  

Следваха примери за добри практики от Европа. Заетост на 

хора с увреждания в частни компании представи г-жа Жасмин 

Дювал де Дампиер от Innovia, Австрия. Данни за самонаети 

хора с увреждания от Франция представи г-жа Деза Нгуембок, 
генерален директор на E-hlab, Франция. Последната предста-

вена практика също бе от Франция и касаеше защитените ра-

ботилници. Темата бе поставена от г-н Седрик Мамец, прези-

дент на Nous Aussi и член на борда на Unapei, Франция. 

В следобедните часове участниците отново се разделиха по 

тематични семинари, които бяха своеобразно продължение на 

семинарите от предходния ден. Конференцията завърши със 

заключителна церемония, която акцентира върху всички идеи, 

представени от лекторите и гостите. Водещ закриването бе г-н 

Люк Зендерло, генерален секретар на EASPD. Той посочи, че 

са направени много важни стъпки към отварянето на пазара 

на труда за хората с увреждания, но това е само началото и 

тепърва трябва да се разработват политики  и стратегии в 

тази посока. Г-н Зендерло изрази увереността си, че изразе-

ните положителни нагласи и желание за бъдещо развитие от 

всички заинтересовани страни – работодатели, работещи, 

доставчици на услуги и политици, неминуемо ще доведе до по

-добра ситуация и повече възможности за работа на хората с 

увреждания. Изказвания направиха и г-н Франц Волфмайр, 

президент на EASPD, г-жа Сара Парк, технически ръководи-

тел на Международната организация на труда и г-жа Айлин 

Чифтчи, генерален директор на Услуги за възрастни хора и 
хора с увреждания на Министерство на семейството и социал-

ната политика на Турция.  

Всеобщо изказаното мнение бе, че конференцията била изк-

лючително полезна с присъствието на всички заинтересовани 

по темата страни – работодатели, работещи, хора с уврежда-

ния, доставчици на услуги, като е допринесла за създаване на 

нови контакти, генериране на идеи и повишаване на информи-

раността по отношение на възможности за финансиране и 

бъдещи действия за реализиране на заетост на хора с увреж-

дания.  

Г-н Люк Зендерло изказа своята бла-
годарност към всички участници, 
лектори и организатори на конферен-
цията по време на заключителната 
церемония. 
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Агенция за социално развитие „Вижън“ стартира 
проект  "Нови услуги за заетост"
по договор BG051PO001-7.0.07-0080-С0001

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

Проектът е насочен към социални работници, работещи в Агенция за социално развитие „Вижън“ като организация-доставчик на социални услуги.

Реализацията на проекта ще доведе до:
подобряване на социалната закрила и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение;
създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, ефективно упражняване на правото им на независим и достоен живот и социално включване;
позитивна и пряка промяна на живота на нуждаещите се хора с увреждания, ще се осигури реална подкрепа за активното им социално включване и осигуряване на заетост на открития пазар на труда.

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
30 септември - Международен ден на глухите
Световен ден на сърцето
Международен ден на преводача, Световен ден на превода
1 октомври – Световен ден за борба с хепатита
Международен ден на вегетарианството
Световен ден на музиката (ЮНЕСКО)
Международен ден на възрастните хора (ООН)
Ден на застрахователя (България)
Празник на българските певци и музиканти
Ден на поезията (България)
2 октомври -  Международен ден на усмивката
3 октомври -  Международен ден "Пеша на училище"
4 октомври - Световен ден за защита на животните
Ден на информационното общество (България)
5 октомври – Официален празник на град Стара Загора
Международен ден на учителя (ЮНЕСКО)
6 октомври - Ден на архитектите, строителите и
зидарите; Св.апостол Тома
6 – 10 октомври - Световна седмица на Космоса
НОВИНИ
Международна конференция „Заетост на хора с увреждания – повишаване на информираността и възможности за заетост”, Истанбул
От 26 до 28 септември 2013 г. в Истанбул, Турция, се проведе международна конференция на тема „Заетост на хора с увреждания – повишаване на информираността и възможности за заетост”. Конференцията се организира от EASPD съвместно с Министерство на семейството и социалните политики на Турция. Присъстваха над 200 гости и лектори от целия свят. НАСО също взе участие с представителна група членове на организацията, в която бяха включени доставчици на услуги, работодатели и организации на и за хора с увреждания и работен екип на НАСО.                                Вижте повече
Пресконференция на Агенция за социално развитие “Вижън” за представяне на проект “Нови услуги за заетост”, Варна
На 24.09.2013 г. в Дворец на културата и спорта, зала „Клуб Приятели“ – Варна, Агенция за социално развитие „Вижън“ организира пресконференция за представяне на проект „Нови услуги за заетост“. Проектът е насочен към реализиране на международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване на ефективни социални услуги в това число нов вид услуга – „Подкрепена заетост“. Проектът се осъществява в партньорство с EASPD. В рамките на проекта ще бъде организирана информационна кампания за промяна на обществените нагласи.                                                                         Вижте повече
Покана за участие в подбор на добри практики в социалните услуги за хора с увреждания
В рамките на проект „Нови услуги за заетост“, BG 051PO001-7-0-07-0080-C0001, Национален алианс за социална отговорност ще разработи и публикува Наръчник за добри практики в социалните услуги за хора с увреждания (от България и Европейския съюз). В тази връзка се обръщаме към Вас с покана да представите своята добра практика в реализацията на социални услуги за хора с увреждания в България. 
Вижте повече
Общественият съвет към МТСП обсъди политиките за детето и пенсионната система
Общественият съвет към министъра на труда и социалната политика проведе днес заседание, на което бяха обсъдени политиките за детето и пенсионната система. Дискусията се откри от заместник-министъра на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Участниците в съвета се обединиха около мнението, че трябва да се изработи устойчива визия за семейната политика.                                              Вижте повече
Отчита се трайна тенденция на намаляване на децата в специализираните институции
Отчита се трайна тенденция на намаляване на децата в специализираните институции, съобщи днес заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който откри кръгла маса за приемна грижа и социално включване „Пътища към включването”. Той уточни, че за първите шест месеца на 2013 г. са закрити 12 специализирани институции за деца.                                                         Вижте повече
В Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта са отразени последните изменения в закона
Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които са свързани с допълване на процедурите за финансиране и ползване на новите мерки за насърчаване на младежката заетост, подобряване на предоставяните посреднически услуги, допълване на процедурата за възстановяване на изплатените средства по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, прецизиране на условията за получаване на средства за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална помощ от работодателите или институциите осъществяващи обучение или професионално ориентиране, взаимодействието между институциите с цел облекчаване на администрирането на процеса за предоставяне на услуги на търсещите работа лица.                                                                            Вижте повече
МТСП провежда обучение за националната политика за демографско развитие
През 2013 г. Министерството на труда и социалната политика провежда обучения на 300 служители от структурите на АЗ, АСП, ГИТ и АХУ за прилагането на хоризонталната национална политика за демографско развитие в отговор на предизвикателствата и последиците от застаряване на населението. От 23 до 28 септември т.г. Министерството на труда и социалната политика организира и проведе два поредни обучителни семинара в Поморие и Албена за 100 служители от структурите на Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Главна инспекция по труда и Агенцията за хората с увреждания в Югоизточна и Североизточна България за областите - Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Варна, Добрич, Търговище и Шумен.                    Вижте повече
Отчита се сериозен напредък при подготовката на част от новите оперативни програми
„В момента се договаря нова програма „Храна за бедни", която ще залегне в програмния период 2014-2020 година". Това съобщи пред журналисти заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Тя припомни, че такива средства най-нуждаещите се получават и сега по линия на земеделските програми, но в следващия програмен период финансирането ще се поеме от Европейския социален фонд. Конкретните средства, които страната ни ще получи по програмата, са в процес на договаряне, но правителството ще положи усилия те да са повече от индикативно заложените.                                                             Вижте повече
НСЗД прие Консолидирания доклад на Р България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето
Националният съвет за закрила на детето прие днес Консолидирания трети, четвърти и пети доклад на Р България за изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето. 25-тото заседание на НСЗД, който е с обновен състав, бе открито от неговия председател г-жа Ева Жечева. Във встъпителното си слово председателят на ДАЗД прикани за обща грижа и отговорност на институциите и неправителствените организации за гарантиране на правата и интересите на всички деца в страната.                                   Вижте повече
НСОРБ създава експертна работна група
Законът за насърчаване на инвестициите (чл.22з, ал.1) предвижда  общинските съвети да приемат наредба за условията и реда за издаване на сертификат клас "В" и прилагането на мерките по глава трета от Закона за насърчаване на инвестициите и  правилника за прилагане на закона. В тази връзка НСОРБ създава експертна работна група за подготовка на проект на наредбата.                                            Вижте повече
За по-добро цифрово образование в Европа
Нова инициатива на ЕС ще помогне за осигуряване на младите хора на компютърните умения, от които се нуждаят, за да успеят през 21-ви век. До 2020 г. над 90 % от работните места в Европа ще изискват компютърни умения, тъй като технологиите играят все по-голяма роля в нашия живот. Въпреки това много училища и университети нямат ресурси, интернет връзка или оборудване, за да вървят в крак с промените.                                                                   Вижте повече
Месецът на единния пазар започва с дебат за работните места
„Месецът на единния пазар има за цел да скъси дистанцията между гражданското общество, гражданите и фирмите, които трябва да имат полза от политиките в тази област, и хората, които ги изготвят и приемат. Надяваме се да се получи свободен и открит обмен на идеи за отстраняване на пропуските на единния пазар.“ От 30 септември до 2 октомври се обсъждат социалните права.                     Вижте повече
Договаряне с одобрените Кандидати по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”
Във връзка с публикуван от Агенция по заетостта списък на Кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” и предстоящо сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”, е необходимо кандидатите с одобрени за финансиране проектни предложения да подготвят документи.                              Вижте повече
Ваучери за декодери за цифрова телевизия се получават до 30 октомври
Гражданите, които имат право на енергийни помощи за отоплителен сезон 2012-2013 година, могат да получат ваучер за декодер за цифрова телевизия до 30 октомври 2013 година. Местните служби на Агенцията за социално подпомагане, „Български пощи“ ЕАД и търговците на техника, които са спечелили обществените поръчки за доставка на безплатни устройства, са създали организация в цялата страна. Всички правоимащи имат възможност да се снабдят с декодер преди датата на окончателно спиране на аналоговия ефирен телевизионен сигнал - 30 септември 2013 година. Крайният срок за използване на ваучерите е 30 ноември 2013 година. 
Вижте повече
Нова методология усъвършенства предоставянето на административни услуги
Министерският съвет прие Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги. Методологията е пряко свързана с Базисния модел на комплексно административно обслужване, приет от правителството през юни т. г., с който се постави началото на набор от мерки и инициативи за цялостна промяна на начина, по който се предоставят услуги от българската администрация. 
Вижте повече
Отпуснати са допълнителни 116 млн. лв. за изплащане на просрочени задължения на държавата към бизнеса
Правителството прие постановление за предоставяне на допълнителни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2013 г. Средствата в размер на 258,7 млн. лв. са за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки.                                                                      Вижте повече
През септември – 3 трудови борси за младежи
3 специализирани трудови борси за младежи проведе Агенцията по заетостта през месец септември. 23 работодатели обявиха 97 свободни работни места. Борсите се организират и провеждат по схема BG051PO001 - 6.1.05 „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” – проект „Да успеем заедно” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 223 безработни младежи потърсиха работа.      Вижте повече
Нов колективен трудов договор в Агенцията по заетостта
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Камелия Лозанова подписа днес Колективен трудов договор и Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения в системата на Агенцията по заетостта. 
Вижте повече
Празник на усмивката в МБАЛ Бургас
Във връзка със световния ден на усмивката, честван всеки първи петък на месец октомври, Сдружение „УСМИВКА” провежда кампания „Гушни ме”. Екипът на Сдружението, заедно с доброволци от проект „Европа – моето бъдеще, моят шанс за изява” ще посетят МБАЛ Бургас на 04.10.2013 година (петък) от 11:00 часа. Децата, лекуващи се в двете детски отделения на болницата, ще получат подарък за празника на усмивката. Идеята на тази инициатива е да се направи престоя на децата в болницата по –  приятен и усмихнат. 
Вижте повече
„Мост между поколенията” с варненски акцент за Международния ден на възрастните хора
На 27.09.2013 г. Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената”, Център за социална рехабилитация и интеграция „Импулс” отбелязват пет години от създаването на Центъра за възрастни в социален риск. Избраха площадната форма на открито с хепънинг, под мотото „Мост между поколенията”. Публично се демонстрираха знания, умения, постижения, иновативни идеи за поколенческа, творческа, морална, демографска кауза, на която са посветени вече 16 години усилията на НПО в обществена полза.                                 Вижте повече
Официална церемония по повод дипломирането на участниците в „Програмата за практическо професионално обучение“
На 23 септември 2013 г., в читалище „Напредък 1969” в гр. Пирдоп се състоя официално събитие по повод дипломирането на участниците в „Програмата за практическо професионално обучение“ на Аурубис България, Дънди Прешъс Металс Челопеч и Професионална гимназия по механоелектротехника - гр. Пирдоп (ПГМЕ). Програмата има за цел да обучи квалифицирани механо- и електро и КИПиА специалисти с изградени умения, опит и лична отговорност.               Вижте повече
Започна строителството на два центъра за настаняване от семеен тип в район „Подуяне“
Стартираха строителните дейности по изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Суха река-запад”, район „Подуяне“. Със завършването им ще бъде осигурена среда, близка до семейната, в която деца и младежи в риск ще могат да получат необходимата индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.     Вижте повече
Кампания на сдружение „За теб“
Сдружение ЗА ТЕБ, което е член на НАСО, подготви кампания за събиране на средства за Зоя Веркова - тенисист в инвалидна количка. Зоя има нужда от средства за участие в състезание в чужбина. 
Вижте повече
Изложението „Дни на равните възможности" дава шанс на хора с увреждания да си намерят работа
Първото национално изложение „Дни на равните възможности" има за цел да популяризира труда и услугите, които предлагат хората с увреждания. „Кампанията си поставя тежката задача да запознае обществеността с възможностите и способността на тези хора, които имат равни права с всички нас". Това заяви ръководителят на изложението Елка Тодорова, като допълни, че проектът ще обхване над 100 000 души.                                                                           Вижте повече
Музея в Кърджали достъпен и за хора с увреждания 
Специални съоръжения ще облекчават достъпа на хора с увреждания до сградата на музея в Кърджали. На главния вход вече е монтирана специална платформа.  Вижте повече
Нови 12 работни места за хора с увреждания над 50% в Дупница
Кметът на община Дупница Методи Чимев продължава поетата от него политика да осигурява работни места за хора в неравностойно положение. Само преди няколко седмици стана ясно, че Дупница е в Топ 3 в България на разкрилите най-много работни места за инвалиди със съдействието на "Бюро по труда" -Дупница. До броени дни ще бъдат разкрити нови 12 работни места за хора с увреждания над 50 %. 
Вижте повече
Ботаническа градина откриха в Дневния център за хора с увреждания в Димитровград
Ботаническа градина откриха днес в двора на дневния център за възрастни хора с увреждания в Димитровград. Тя бе създадена по проект, финансиран от МОСВ и ПУДООС с 10 000 лв., припомни директорът Елена Тодорова. С тези средства на площ от около 900 кв. м са обособени алеи с плочки, цветарник на две нива, поставени са пейки, засадени са широколистни и иглолистни видове, както и леха с билки.     Вижте повече
Подготвят възрастни хора с физически увреждания за бъдещата им реализация
Агенцията за икономическо развитие - Варна организира обучение на тема "Практически насоки за разработване на проектно предложение. Най-често допускани грешки при разработване на проекто-предложение". Обучението ще се проведе в Културния дом на слепите в гр.Варна, ул. "Петко Стайнов" № 3а на 25 септември 2013 г. от 14:00 ч. То е по проект "Подпомагане интегрирането на хора с увреждания и превенция на социалното им изключване чрез механизмите на неформалното образование".                                    Вижте повече
Започва нов проект за работа с хора с интелектуални затруднения
Вкарването на човек с интелектуално затруднение в институция не е решение на проблема. Обществото не може да прехвърля тези хора в ръцете на професионалистите, да се освобождава от отговорност и да е страничен наблюдател. Това каза Уйлям Баарслаг, мениджър на услугите за настаняване на хора с интелектуални увреждания на холандската фондация "Де Пасарел", на пресконференция за новия проект на фондацията "Човешки права и качество на живот за хората с увреждания".                                                            Вижте повече
Бр. 37/30.09.2013 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ПРЕДСТОЯЩО
1 октомври – Форум „Новият програмен период – 
възможности за бизнеса“, Пловдив
1 октомври - Кръгла маса „Научени Уроци“ в Бяла Слатина, 
Информационна среща в Гостилица организира ОИЦ - Габрово
1 - 5 октомври - Среща на партньорите по проекта BITSE, 
Хага, Холандия
2 октомври - Информационна среща в Плачковци 
организира ОИЦ - Габрово
ОИЦ – Кюстендил организира кръгла маса на тема „Научени уроци“
3 октомври - Информационна среща на ОИЦ – София
Среща за Кохезионната политика в Чупрене
Информационна среща организирана от ОИЦ-Перник
Кръгла маса „Научени Уроци“ във Враца
ОИЦ-Ямбол организира кръгла маса на тема „Научени уроци“
10 октомври - Регионален форум на доставчиците на 
социални услуги, Ямбол
10 октомври – Вечер на добродетелите, посветена на 
децата с увреждания, 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 
23 октомври - Регионален форум по проект “Партньорство за по-добър живот”, Видин
26 октомври – Форум Ключ.NET, София
Информация за изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към 31.08.2013 г.
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
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
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" 

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

Бр. 37/30.09.2013 г.
Бр. 37/30.09.2013 г.
Международна конференция 
„Заетост на хора с увреждания - повишаване на информираността и възможности за заетост”

26 - 28 септември 2013 г., Истанбул, Турция
От 26 до 28 септември 2013 г. в Истанбул, Турция, се проведе международна конференция на тема „Заетост на хора с увреждания – повишаване на информираността и възможности за заетост”. Конференцията се организира от EASPD съвместно с Министерство на семейството и социалните политики на Турция. Присъстваха над 200 гости и лектори от целия свят. Национален алианс за социална отговорност също взе участие с представителна група членове на организацията, в която бяха включени доставчици на услуги, работодатели и организации на и за хора с увреждания и работен екип на НАСО.
Основният фокус на конференцията бяха механизмите за преодоляване на ключовите предизвикателства пред хората с увреждания да се възползват пълноценно от право си на работа: законодателни рамки, дискриминационни нагласи и липсата на адекватни схеми за подпомагане. Бе представена настоящата ситуация и бъдещите стъпки, необходими за улесняване достъпа на хората с увреждания до пазара на труда. Бяха разгледани различните перспективи за работещите, различни подходи в насърчаване на заетостта и как работодателите да бъдат подпомагани успешно да наемат хора с увреждания. Темите бяха дискутирани в панели, съставени от представители на всички заинтересовани страни - хора с увреждания, политици, представители на работещите и работодателите, местни власти и подкрепящи социални услуги.
Чрез споделяне на предизвикателствата и добрите практики целта на конференцията бе да премахне бариерите и да стимулира заетостта на хората с увреждания. В различните изказвания, презентации и панели бе подчертано въздействието на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и правото им на работа и заетост (член 27). Бяха посочени добри примери на обмен между работодателите, работещи, хора с увреждания и социални услуги и бяха показани модели на добри практики, които имат доказани резултати. Бяха изложени необходимите стъпки за създаване на позитивно взаимодействие между работодатели и работещи. 
През първия ден имаше предвидена предконферентна програма със семинар на тема „Разработване на проекти”, който предостави информация за различните възможности за европейско финансиране за социалния сектор. Семинарът бе открит от г-н Люк Зендерло, генерален секретар на EASPD, и воден от Катрин Денонинк, ръководител проекти в EASPD. Основният акцент в представените възможности за финансиране бе идеята за обединяване на фондовете, което би дало повече възможности за сътрудничество, но от друга страна може да създаде повече конкуренция за одобряване на финансиране, което неминуемо ще доведе до по-високо качество на самите проекти. Беше изрично подчертано, че в новите програми хората с увреждания винаги имат предимство и получават повече точки в оценката. Първите покани за заявяване на интерес се очакват през октомври и ноември. След представяне на новите програми бяха представени и проектни предложения на различни организации, включително и нов проект на НАСО за сътрудничество между общинските власти и доставчици на социални услуги.
Следваха семинари под формата на работни групи по различни проектни предложения. Самите проектни идеи бяха обсъдени, включително и бъдещото партньорство по тях. Бе постигната договорка заинтересуваните страни да получат допълнителна информация след обявяването на поканите за заявяване на интерес. 
Програмата в следобедните часове включваше дейности на EASPD, включително среща на Борда и събрание на различните групи и комитети на EASPD. Преди вечеря бе проведено и общо събрание на EASPD, по време на което бе избран нов вицепрезидент на EASPD - Брайън О`Донъл.
Същинската конферентна програма стартира на 27 септември. Официалното откриване и приветствие към всички гости и лектори бе направено от г-жа Айлин Чифтчи, генерален директор на Услуги за възрастни хора и хора с увреждания към Министерство на семейството и социалните политики, Турция. Изказвания направиха г-н Александър Преображенски, ръководител Програми на Съвета на Европа; г-жа Ханде Йозсан Бозатли, президент на Асамблея на европейските региони, г-н Хенрик Молер, старши съветник на ILO; г-н Франц Волфмайр, президент на EASPD, г-н Нусрет Азики, генерален директор на Турската публична агенция по заетост, г-н Мехмет Али Кумбузоджлу, президент на Държавната агенция по заетост на Турция, г-н Ахмет Захтероджуларъ, заместник-министър на Министерство на семейството и социалната политика на Турция. Специално видео обръщение направи г-н Ласло Андор, европейски комисар за заетост, социални въпроси и социално подпомагане. 
След официалните приветствия бяха представени финалните три номинациии за най-добри модели на практика във включването на хора с увреждания на пазара на труда. Тримата финалисти представиха накратко своите проекти. Наградата получи ifs SPAGAT, Австрия с проект „Автономен живот – работа на свободния пазар на труда“. Подгласници останаха Passwerk, Белгия и Repsol, Испания. Публиката в залата също имаше възможност да гласува и победител от това гласуване стана Passwerk. 
След откриването стартира първата пленарна сесия на конференцията, която тематично бе посветена на настоящата ситуация и предизвикателствата през хората с увреждания на пазара на труда. Състоянието на заетостта на хората с увреждания бе дискутирано с фокус върху тенденциите на пазара на труда през последните години с оглед икономическата криза в Европа. Председател на пленарната сесия бе г-н Фабрицио Феа, вицепрезидент на EASPD и председател на постоянната комисия на EASPD по заетостта. Темата бе разделена на три условни части – спектър на заетостта, тенденции на пазара на труда и ангажименти и предимства за работодателите. Примери за заетост бяха представени от г-н Стивън Бейер, Уелски център за когнитивни увреждания и г-н Тиери Нувел, генерален директор на Unapei, Франция. За тенденциите на пазара на труда говориха г-н Стефан Тромел, старши специалист на Международната организация на труда и г-н Екрем Кайчи, специалист по заетост, Обществена агенция по заетост на Турция. Ангажиментите и предимствата за работодателите бяха обяснени от г-н Брус Рош, мениджър корпоративна социална отговорност на Adecco Group, Франция и президент на Френската асоциация на мениджърите и г-н Хизир Гюнюнди, директор управление на човешки ресурси на Eti Mine, Турция.
Темата на втората пленарна сесия в следобедните часове бе сътрудничество между работодатели, работещи и социалния сектор. Като пример за сътрудничество бе представен проекта RACE, който се фокусира върху учене през целия живот и възможностите за квалификация, които увеличават шансовете за заетост на свободния пазар на труда чрез методологията на подкрепената заетост. Водещ на сесията бе г-жа Камиле Канбай, директор на CRM Consulting, Турция. Самият проект и резултатите от него бяха представени от г-н Левент Канбай, координатор на RACE и мениджър на CRM Consulting. За методологията на подкрепената заетост разказа г-н Кристи Линч, изпълнителен директор на KARE, Ирландия. Реализацията на методологията на подкрепената заетост в контекста на турските условия бе представена от г-т Ингин Гюлме, служител на Турската агенция по заетостта. В обобщение на пленарната сесия и представените резултати бяха направени и препоръки към турските политици и отговорни институции за подобряване на условията за заетост на хората с увреждания.
Първият конферентен ден завърши с работни семинари на различни теми, по време на които бяха разисквани възможностите за заетост на хора с увреждания. В частност бяха разгледани ролите, които работодателите и работещите могат да изиграят, за да се създаде положителна синергия, бяха дадени иновативни примери за реализация на включване на работния пазар и как да се реализира успешно прехода между образование и заетост. Темите на работните семинари включваха: Добри практики в политиката: Омбудсман за хора с увреждания, Свидетелства на работодатели и възможни решения, Методологията на подкрепената заетост днес, Специалните предприятия, реалност и бъдещо развитие, Най-добри практики в областта на заетостта, Ролята на властите за подкрепа на заетостта на хората с увреждания, Бизнес свят, Преход и кариерно развитие, Включващ подход – стратегия за разнообразие в държавния сектор, От обучение към заетост: успешни фактори и предизвикателства, Самонаети лица с увреждания.
Вторият ден на конференцията бе посветен на „Перспективи от различни сектори на пазара на труда“. Водещ пленарната сесия бе г-жа Сабрина Ферайна, ръководител политики на EASPD. Презентациите бяха разделени на две условни части – анализ на ситуацията и перспективите на пазара на труда в Турция и представяне на темата от гледна точка на други европейски държави. Анализът на турския пазар на труда за хората с увреждания бе представен от г-н Айхан Метин, съветник в Министерство на семейството  и социалната политика на Турция. Хора с увреждания, заето в публичния сектор, бе темата на представянето на г-жа Ханифе Йозер, директор на отдел в Държавната агенция по заетост на Турция. За проекта „Без граници за работа“ като добра реализирана практика на Академия за самостоятелен живот и Център за социално развитие разказа г-н Бекир Кьоксал, директор на Център за хора с увреждания на община Истанбул. Възможностите за допълнителна квалификация в местните администрации представи г-н Локман Чаджирики, кмет на община Баджълар. Пример за самостоятелна заетост даде г-н Хикмет Акпънар от Eser Mobilya. 
Следваха примери за добри практики от Европа. Заетост на хора с увреждания в частни компании представи г-жа Жасмин Дювал де Дампиер от Innovia, Австрия. Данни за самонаети хора с увреждания от Франция представи г-жа Деза Нгуембок, генерален директор на E-hlab, Франция. Последната представена практика също бе от Франция и касаеше защитените работилници. Темата бе поставена от г-н Седрик Мамец, президент на Nous Aussi и член на борда на Unapei, Франция.
В следобедните часове участниците отново се разделиха по тематични семинари, които бяха своеобразно продължение на семинарите от предходния ден. Конференцията завърши със заключителна церемония, която акцентира върху всички идеи, представени от лекторите и гостите. Водещ закриването бе г-н Люк Зендерло, генерален секретар на EASPD. Той посочи, че са направени много важни стъпки към отварянето на пазара на труда за хората с увреждания, но това е само началото и тепърва трябва да се разработват политики  и стратегии в тази посока. Г-н Зендерло изрази увереността си, че изразените положителни нагласи и желание за бъдещо развитие от всички заинтересовани страни – работодатели, работещи, доставчици на услуги и политици, неминуемо ще доведе до по-добра ситуация и повече възможности за работа на хората с увреждания. Изказвания направиха и г-н Франц Волфмайр, президент на EASPD, г-жа Сара Парк, технически ръководител на Международната организация на труда и г-жа Айлин Чифтчи, генерален директор на Услуги за възрастни хора и хора с увреждания на Министерство на семейството и социалната политика на Турция. 
Всеобщо изказаното мнение бе, че конференцията била изключително полезна с присъствието на всички заинтересовани по темата страни – работодатели, работещи, хора с увреждания, доставчици на услуги, като е допринесла за създаване на нови контакти, генериране на идеи и повишаване на информираността по отношение на възможности за финансиране и бъдещи действия за реализиране на заетост на хора с увреждания. 

Бр. 37/30.09.2013 г.
Бр. 37/30.09.2013 г.
Бр. 37/30.09.2013 г.
Бр. 37/30.09.2013 г.
Общо събрание на EASPD бе проведено в рамките на конференцията
Специално видео обръщение на комисар Ласло Андор към лекторите и участниците в конференцията
Финалната тройка в “Най-добри модели за включване на хора с увреждания на пазара на труда. Победителят ifs SPAGAT - Австрия, е в средата. 
Г-н Люк Зендерло, генерален секретар на EASPD и г-н Франц Волфмайр, президент на EASPD
Г-н Люк Зендерло изказа своята благодарност към всички участници, лектори и организатори на конференцията по време на заключителната церемония.
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