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НОВИНИ КАЛЕНДАР 

14 октомври - Света Петка Българска (Петковден) 

Международен ден на стандартизацията 

15 октомври - Международен ден на  незрящите - ден на  

белия бастун 

Световен ден на чистите ръце 

16 октомври - Международен ден на прехраната (ООН) 

Международен ден на анестезиолозите 

Ден на българските военновъздушни сили 

17 октомври - Международен ден за изкореняване на  

бедността 

18 октомври - Световен ден за мониторинг на водата  

Европейския ден за борба с трафика на хора 

Празник на художниците 

Св. апостол и евангелист Лука, Св. Злата 

Мъгленска  

Ден на парашутиста (България) 

19 октомври - Национален ден на благотворителността 

Ден на свети Иван Рилски 

Ден на българския лекар 

20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата 

Регионален форум на доставчиците на социални услуги в 

Ямбол 

На 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ 

(Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ям-

бол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) 

проведе регионален форум на доставчиците на социални 

услуги. Темата на форума бе "Партньорство за по-добри со-

циални услуги". Домакин и организатор на събитието, което 

премина изключително емоционално, в дух на съпричастност 

и грижа към хората в неравностойно положение, бе ЦОП 

„Усмивка“ – гр. Ямбол. Приветствени думи за ползотворна 

работа и подкрепа на партньорството между доставчиците на 

услуги на територията на област Ямбол, от името на кмета на 
Община Ямбол.                                                       Вижте повече 

Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при оп-

ределяне на икономическата политика -  

ЕС настоява социалните фактори да се вземат предвид при 

определянето на бюджета. Планът предвижда създаване на 

социално „табло с показатели“ като допълнение към иконо-

мическите данни, вземани предвид при договарянето на на-

ционалните бюджети с правителствата на страните от ЕС. 

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 отговор-

ност 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 реализация-

та на социални услуги за хора с увреждания в България. В 

подбора могат да участват всички доставчици на социални 

услуги (общини, неправителствени организации и др.), които 

предоставят социални услуги за деца и/или възрастни с ув-

реждания в България. Всички получени добри практики ще 

бъдат популяризирани на сайта и/или информационните 

издания на НАСО, а най-добрите ще бъдат включени в на-

ръчника.                                                                 Вижте повече 
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Таблото с показатели ще включва 5 основни показателя.  

Вижте повече 

Ново проучване изтъква нуждата от умения в Европа  

Според ново проучване на една четвърт от възрастните в ЕС 

им липсват основните умения, необходими за успех в съвре-

менната основана на знанието икономика. Според проучва-

нето за уменията на възрастните, проведено от ЕС и ОИСР в 

23 страни, на една четвърт от европейците им липсват ос-

новни умения за ефективно използване на компютър, а една 

пета имат недостатъчни умения в областта на езиковата и 

математическата грамотност.                               Вижте повече 

Подписа се План за действие по УНИЦЕФ в България за 

2013 - 2017 г.  

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и 

представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай под-

писаха в МТСП План за действие по програмата в страната 

2013 - 2017 г. между Правителството на България и Фонд за 

децата на ООН (УНИЦЕФ). МТСП има дългосрочно партньор-

ство с УНИЦЕФ за подпомагане на процеса на деинституцио-

нализация посредством подкрепа на местните власти за съз-

даване на алтернативни социални услуги в общността, по-

добряване на политиките с фокус върху децата и активното 

участие на гражданските организации в планирането и оцен-

ката на програми за гарантиране на прилагането на правата 

на детето.                                                                Вижте повече 

Приета е актуализираната стратегия по заетостта на Бъл-

гария до 2020 г. 

Правителството прие Актуализирана стратегия по заетостта 

на България за периода 2013-2020. Документът беше одоб-

рен от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

Визията на стратегията е да бъдат осигурени условия и въз-

можности за подобряване качеството на работната сила и за 

повишаване на заетостта в икономиката с интелигентен, ус-

тойчив и приобщаващ растеж с цел повишаване на стандар-

та на живот и насърчаване на социалното включване. В сред-

носрочна перспектива (до 2015 г.) политиката ще бъде насо-

чена към повишаване на заетостта за компенсиране на нама-

лението по време на кризата и ограничаване на безработица-

та чрез разкриването на нови работни места и подобряване 

на услугите по заетостта.                                       Вижте повече 

МТСП организира семинар 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 9 до 11 октомври т.г. Министерството на труда и социална-

та политика организира и провежда последният от серията 
обучителни семинари в гр. Вършец за 50 служители от струк-

турите на Агенцията по заетостта, Агенцията за социално 

подпомагане, Главна инспекция по труда и Агенцията за хора-

та с увреждания в Северозападна България за областите Со-

фийска, Видин, Враца и Монтана.                         Вижте повече 

Стартира процедурата за избор на членове на НСЗД от 

неправителствения сектор 

От 9 октомври стартира процедура за избор на членове на 

Националния съвет за закрила на детето от неправителстве-

ния сектор. В работата на съвета могат да се включат граж-

дански организации в обществена полза, осъществяващи 

дейности за закрила на детето. Съгласно правилника на 

НСЗД мандатът на членовете от НПО е две годишен, настоя-

щият изтича на 6 декември.  Желаещите да се включат в ра-

ботата на НСЗД трябва да заявят това писмено в срок до 8 

ноември т.г.                                                              Вижте повече 

Дейностите по закрила на детето се обсъждат на работни 

срещи в цялата страна 

Експерти по закрила на детето от системата на Агенцията за 

социално подпомагане (АСП) обсъждат на поредица от работ-

ни срещи с ръководството на Агенцията дейностите и мерките 

в подкрепа на процеса по деинституционализация. Разглеж-

дат се основните аспекти в работата по превенция на изоста-
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вянето, трудностите и предизвикателствата в работата по 

реинтеграция на деца, координационните механизми при 

работа в случаи на деца в риск и при деца, жертви на тра-

фик, закрила на непридружени деца - чужди граждани. Други 

акценти са развитието на приемната грижа и подготовка на 

специализираните институции за деца в процеса на рефор-

ма.                                                                            Вижте повече 

Сключване на договори по BG051РО001-5.2.15 „Шанс за 

щастливо бъдеще", Компонент 2 

На 15 и 16 октомври 2013г. Агенцията за социално подпома-

гане в качеството си на Договарящ орган ще проведе процес 

по сключване на договори с конкретните бенефициенти по 

схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG051РО001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще", Ком-

понент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за 

деинституционализация и превенция на изоставянето на де-

ца от 0 до 3 години".                                               Вижте повече 

Консултативен център към МС ще информира за евро-

пейския дневен ред 

Гражданите, бизнесът и нестопанските организации, които се 

интересуват от европейските въпроси и политики ще могат 

активно да участват в процеса на вземане на решения в Ев-

ропейския съюз (ЕС) посредством консултации, коментари, 

анкети, блог дискусии, онлайн въпросници на интернет сайта 

на координационния механизъм по въпросите на ЕС в Репуб-

лика България. На сайта е създаден Консултативен център 

за прилагане на добри практики за сътрудничество с адми-

нистрации от други държави членки. Виртуалният център е 

основно място за активна дискусия и споделяне на мнения и 

ще позволи участие в процеса на консултиране относно фор-

мирането на българските позиции при вземане на решения в 

ЕС.                                                                           Вижте повече 

България представи в Брюксел резултатите от изпълне-

нието на Оперативните програми  

Над 200 гости се включиха в Брюксел в представянето на 

резултатите от изпълнението на Оперативните програми през 

първите седем години от членството на България в ЕС. Три 

часа продължи представянето в Брюксел на постиженията на 

България през първите седем години от членството на стра-

ната в Европейския съюз. Събитието, което бе открито от за-

местник министър-председателя и министър на правосъдието 

Зинаида Златанова, се проведе в зала "Алтерио Спинели" на 

Европейския парламент в белгийската столица.  

Вижте повече 

16 български общини с Етикет за добро управление на 

Съвета на Европа  

С европейския Етикет за иновации и добро управление на 

местно ниво са удостоени 16 български общини за периода 
2013-2015 г., съгласно решението на националната Комисия 

за присъждането му. Европейският етикет е основен елемент 

от прилагането на Стратегията за иновации и добро управле-

ние на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа 

(СЕ). Той представлява сертификат за цялостно качество на 

управлението в общината. Присъжда се по единни критерии и 

процедури в страните от Европа, разработени от СЕ.  

Вижте повече 

БЦНС стартира кампания за Подкрепено вземане на реше-

ния 

Кампанията е инициатива на Български център за нестопанс-

ко право и Глобална инициатива в психиатрията -София, Бъл-

гарска асоциация на лица с интелектуални затруднения, На-

ционална организация на потребителите на психично здравни 

услуги, Асоциация Аутизъм, Регионално дружество за подкре-

па на лица с умствени затруднения.                      Вижте повече 

Център за практическа подготовка събира студенти от 

различни висши училища в Кюстендил 

Меморандум за създаване на Регионално координационно 

звено за практическа подготовка на студенти беше подписан в 

Кюстендил. Подписи под документа положиха министърът на 

образованието и науката проф. Анелия Клисарова, областни-
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ят управител Кюстендил Иван Каракашки, кметът на града 

Петър Паунов, председателят на Селскостопанската акаде-

мия - доц. Христо Бозуков и ректорите на Аграрния универси-

тет – Пловдив - проф. Христина Янчева, на Лесотехническия 

университет - проф. Веселин Брезин, на Минно-геоложкия 

университет  „Св. Иван Рилски”  - проф. Любен Тотев,  на 

Националната спортна академия  - доц. Пенчо Гешев, на Тра-

кийския университет – Стара Загора - проф. Иван Станков и 

на Югозападния университет „Неофит Рилски” - проф. Иван 

Мирчев. Предстои споразумението да бъде подписано и от 

министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков.  

Вижте повече 

ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства в 
края на 2013 г. 

В резултат на предприетите мерки от Управляващия орган 

(УО) на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ няма 

да бъдат загубени средства по програмата в края на 2013 г. В 

изпълнение на Плана за действие за минимизиране на риска 

от загуба на средства по оперативните програми, съфинанси-

рани със средства от Структурните и Кохезионния фондове 

на ЕС през периода 2007-2013 г. и ускоряване усвояемостта 

през периода 2007-2013 УО на ОП „Конкурентоспособност“ 

съкрати сроковете за разплащане по договорите за БФП и 

оптимизира вътрешните процедури за разглеждане на иска-

нията за плащане и мониторинг на изпълнението.  

Вижте повече 

Проектно предложение за социална и образователна ин-

теграция на деца в риск подаде Столичната община 

Столична община подаде за оценка проектно предложение: 

„Да изразим себе си“ за финансиране по Компонент 2 „Грижа 

за деца в риск“, програма BG06 „Деца и младежи в риск“ на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо прос-

транство (2009-2014 г.).                                         Вижте повече 

Започна изграждането на център за настаняване от семе-

ен тип в район „Връбница“, София 

Стартираха дейностите по строителството на център за нас-

таняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Бул. Сливница”, район 

„Връбница”. С изграждането му ще бъдат осигурени близки до 

семейните условия на живот за общо 14 деца и младежи в 

риск.                                                                           Вижте повече 

Кандидатурите на Варна за младежка и културна столица 

на Европа влязоха в мрежата Евроситис 

Двете кандидатури на Варна  - за младежка столица на Европа 

през 2016 г. и за културна столица през 2019 г., бяха предста-

вени в мрежата на градовете Евроситис по време на посеще-

ние на екип от община Варна в Брюксел.  Програмата по попу-

ляризирането на морската столица включваше още срещи с 

генералния секретар на Асамблеята на европейските региони 

- Паскал Геоген, както и с екипа на Европейска младежка сто-
лица 2015.                                                                 Вижте повече 

Кюстендилци и поляци работят в помощ на хората с ув-

реждания 

Продължават работата си по проект «Стартираме със СТАРТ» 

на Сдружение „Партньори - Кюстендил"- България и спортно 

сдружение за хора с увреждания „Старт"- Познан, Полша.  

Основни цели на проекта са подобряване качеството на живот 

на хора с увреждания и преодоляване на предразсъдъците и 

негативното отношение в обществото, повишаване на умения-

та за независим живот на възрастни хора с увреждания и по-

вишаване на професионалните им умения, както и обмяна на 

добри практики и повишаване на капацитета на специалисти, 

работещи с хора с увреждания за осигуряване на по-добра 

медицинска и социална рехабилитация.                Вижте повече 

Остров "Света Анастасия" - достъпен от хора с уврежда-

ния 

Ремонтът на целия остров "Света Анастасия" тече с бързи 

темпове. От пролетта на 2014 година той ще има готовност да 

приема туристи, като сериозна атракция. „Стремежът е освен 

да достигнем максимално благоустрояване на остров "Света 

Анастатия", но и да го направим достъпен и за хората с увреж-

дания, така че да няма затруднения при посещението им“.  

Вижте повече 
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Социални центрове ще получат компютри от Лозана 

Социалните домове и центрове в Пловдив получават като 

дарение употребявани компютри от общинските власти на 

Лозана, Швейцария. С тях ще бъдат оборудвани интернет 

зали в социалните заведения, а при необходимост децата и 

възрастните хора, които ги посещават или са настанени в 

тях, ще преминат курс обучение, предаде БНР.  

Вижте повече 

Германец стана почетен гражданин на Гоце Делчев за 

заслуги към хората с увреждания 

Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов връчи на 

германеца Йоханес Паннен медальона, който се дава на по-

лучилите званието "Почетен гражданин". Това стана тради-
ционното годишно тържество на Дневен център за деца с 

увреждания "Символ на любовта". С празника се отбеляза 

шестата година от създаването на социалното заведение. 

Паннен стана "почетен неврокопчанин" с решение на общин-

ския съвет от 25 юни тази година заради безкористната му 

дейност и изключителните му заслуги в подпомагане на хо-

рата с увреждания в общината, както и в изграждането на 

необходимата материална база.                          Вижте повече 

30 работещи са приключили обучението си по схемата 

„Аз мога повече” в Сливен 

754 души в края на лятото са работили по Програми за зае-

тост, финансирани от Държавния бюджет, съобщават от Бю-

ро по труда – Сливен. Най-много са били по Национална 

програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 

- 404, по Национална програма „Асистенти на хора с увреж-

дания” са били заети 99 души, по „Нова възможност за зае-

тост” 48 души, както и по Националната програма за заетост 

и професионално обучение на хора с трайни увреждания са 

работили 28 души.                                                 Вижте повече 

Два центъра за настаняване от семеен тип отвориха вра-

ти в Луковит 

Два центъра за настаняване от семеен тип отвориха врати 

на 5 октомври в Луковит. Едноетажните къщички ще станат 

дом на общо 24 деца с увреждания от 3 до 18 годишна въз-

раст. На официалната церемония по откриването присъстваха 

Областният управител на Ловеч Милко Недялков, кметът и 

зам.-кметът на Луковит Иван Грънчаров и Цветенка Хаджие-

ва, председателят на общинския съвет Калин Василев, граж-

дани и гости.                                                             Вижте повече 

ХобиСклуб отбеляза Деня на психичното здраве 

Темата за свободата на духа, за свободата на действия и за 

нейната цена вълнува особено силно през последните години. 

Среща-дискусия с психологически и философски характер 

изслушаха незрящите и хора с увредено зрение - членове на 

ХобиСклуб. Гост и лектор беше студентката по психология 

трети курс от Великотърновския университет Катя Кряжева. 

Умелото и водене на темата с точни примери накара и най-

консервативните личности да вземат отношение със случки от 

техния живот. Всички присъстващи се замислиха колко е важ-

но психичното здраве за равновесието в човешкия организъм. 

Духовният глад на морал и етика, на нравственост и поведе-

ние, на които днес сме свидетели и своеобразни потърпевши, 

според лекторът Катя Кряжева, се явяват основни първоиз-

точници в нарушаване на психичното здраве със симптома  на 

моралната деградация и стреса. 
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ПРЕДСТОЯЩО 

13 – 15 октомври - Годишната среща на местните власти, 

к.к. "Албена" - Подробна програма за Годишната среща на 

местните власти 

15 октомври - Конференция „Качеството на социалните 

услуги – формалност, реалност или стремеж", фондация „Де 

Пасарел България" 

15 октомври - Среща на ОИЦ-Видин в Макреш, ОИЦ-Стара 

Загора представя новия програмен период в община Чирпан 

16 октомври - Среща в Ружинци организира ОИЦ-Видин 

17 октомври - Международна конференция "Гражданското 

участие в процеса на вземане на решения в Европейския 

съюз", София 

17 октомври - Информационен ден по ОПАК за централни-
те и областните администрации 

Управление и контрол на средствата от ЕС, Ямбол 

Информационен ден на ОИЦ – Пловдив в Съединение 

18 октомври - ОИЦ – Пловдив организира информационен 

семинар с медии 

21 октомври – Информационен ден по процедура за цент-

ралните администрации по подприоритет 3.1 на ОПАК 

23 октомври - Регионална конференция с потребителските 

кооперации 

26 октомври – Форум Ключ.NET, София 

15 октомври - Пътуваща фотоизложба "ВКЛЮЧЕНИ, НЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИ" 

С фотоизложбата започва Кампания за набиране на общест-

вена подкрепа за реформа на законодателството относно 

запрещението, настойничеството и попечителството, в съот-

ветствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с ув-

реждания, ратифицирана от България в началото на 2012 г. 

16 – 17 октомври - Международен правен семинар "Права 

в действие - следващи стъпки" 

Целта на правния семинар е създаването на пространство за 

споделяне на експертни познания и сравнителна информация 

относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания, като поставя специален фокус върху 
концепцията за подкрепено вземане на решение, предвидена 

в чл. 12 на Конвенцията. 

17 октомври - Обучение по проект „Партньорство за по-

добър живот“, Варна  

По време на обучението на аудиторията ще бъдат предста-
вени  успешни примери от Европа в сферата на подкрепена-
та заетост и работата на хора с увреждания в интегрирана 
работна среда. На обучението ще присъстват заети в соци-
ални предприятия и обичайни работодатели на свободния 
пазар на труда. 

23 октомври - Регионален форум по проект “Партньорство 

за по-добър живот”, Видин 

Целта на Форума е да се създаде партньорство с устойчив 
характер между местните власти, доставчици на социални 
услуги и хора с увреждания. Очаква се на форума да присъс-
тват доставчици на социални услуги, в това число неправи-
телствени организации, общини и други, партниращи си в 
реализацията на социалните услуги от региона. 

СЪБИТИЯ НА НАСО 
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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 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2014 г. – 2020 г.  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подава-
не и съхранение на данни от работодателите, осигурителите 
за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите 
се лица 

Проект на Решение за приемане на актуализиран Списък със 
защитените училища в Република България 

Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото-
то възпитание и спорта 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета 

 

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 

Седми международен фестивал „Надмощие на духа“ 

Както вече ви информирахме, на 21 и 22 септември във Ве-
линград 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 култур-
ни прояви. 

Филм за Фестивала можете да видите като кликнете на изоб-
ражението: 
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КАЛЕНДАР
14 октомври - Света Петка Българска (Петковден)
Международен ден на стандартизацията
15 октомври - Международен ден на  незрящите - ден на 
белия бастун
Световен ден на чистите ръце
16 октомври - Международен ден на прехраната (ООН)
Международен ден на анестезиолозите
Ден на българските военновъздушни сили
17 октомври - Международен ден за изкореняване на 
бедността
18 октомври - Световен ден за мониторинг на водата 
Европейския ден за борба с трафика на хора
Празник на художниците
Св. апостол и евангелист Лука, Св. Злата Мъгленска 
Ден на парашутиста (България)
19 октомври - Национален ден на благотворителността
Ден на свети Иван Рилски
Ден на българския лекар
20 октомври - Световен ден за борба с остеопорозата
НОВИНИ
Регионален форум на доставчиците на социални услуги в Ямбол
На 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги. Темата на форума бе "Партньорство за по-добри социални услуги". Домакин и организатор на събитието, което премина изключително емоционално, в дух на съпричастност и грижа към хората в неравностойно положение, бе ЦОП „Усмивка“ – гр. Ямбол. Приветствени думи за ползотворна работа и подкрепа на партньорството между доставчиците на услуги на територията на област Ямбол, от името на кмета на Община Ямбол.                                                       Вижте повече
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика - 
ЕС настоява социалните фактори да се вземат предвид при определянето на бюджета. Планът предвижда създаване на социално „табло с показатели“ като допълнение към икономическите данни, вземани предвид при договарянето на националните бюджети с правителствата на страните от ЕС. Таблото с показатели ще включва 5 основни показателя. 
Вижте повече
Ново проучване изтъква нуждата от умения в Европа 
Според ново проучване на една четвърт от възрастните в ЕС им липсват основните умения, необходими за успех в съвременната основана на знанието икономика. Според проучването за уменията на възрастните, проведено от ЕС и ОИСР в 23 страни, на една четвърт от европейците им липсват основни умения за ефективно използване на компютър, а една пета имат недостатъчни умения в областта на езиковата и математическата грамотност.                               Вижте повече
Подписа се План за действие по УНИЦЕФ в България за 2013 - 2017 г. 
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай подписаха в МТСП План за действие по програмата в страната 2013 - 2017 г. между Правителството на България и Фонд за децата на ООН (УНИЦЕФ). МТСП има дългосрочно партньорство с УНИЦЕФ за подпомагане на процеса на деинституционализация посредством подкрепа на местните власти за създаване на алтернативни социални услуги в общността, подобряване на политиките с фокус върху децата и активното участие на гражданските организации в планирането и оценката на програми за гарантиране на прилагането на правата на детето.                                                                Вижте повече
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Правителството прие Актуализирана стратегия по заетостта на България за периода 2013-2020. Документът беше одобрен от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Визията на стратегията е да бъдат осигурени условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и за повишаване на заетостта в икономиката с интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с цел повишаване на стандарта на живот и насърчаване на социалното включване. В средносрочна перспектива (до 2015 г.) политиката ще бъде насочена към повишаване на заетостта за компенсиране на намалението по време на кризата и ограничаване на безработицата чрез разкриването на нови работни места и подобряване на услугите по заетостта.                                       Вижте повече
МТСП организира семинар 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 9 до 11 октомври т.г. Министерството на труда и социалната политика организира и провежда последният от серията обучителни семинари в гр. Вършец за 50 служители от структурите на Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Главна инспекция по труда и Агенцията за хората с увреждания в Северозападна България за областите Софийска, Видин, Враца и Монтана.                         Вижте повече
Стартира процедурата за избор на членове на НСЗД от неправителствения сектор
От 9 октомври стартира процедура за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето от неправителствения сектор. В работата на съвета могат да се включат граждански организации в обществена полза, осъществяващи дейности за закрила на детето. Съгласно правилника на НСЗД мандатът на членовете от НПО е две годишен, настоящият изтича на 6 декември.  Желаещите да се включат в работата на НСЗД трябва да заявят това писмено в срок до 8 ноември т.г.                                                              Вижте повече
Дейностите по закрила на детето се обсъждат на работни срещи в цялата страна
Експерти по закрила на детето от системата на Агенцията за социално подпомагане (АСП) обсъждат на поредица от работни срещи с ръководството на Агенцията дейностите и мерките в подкрепа на процеса по деинституционализация. Разглеждат се основните аспекти в работата по превенция на изоставянето, трудностите и предизвикателствата в работата по реинтеграция на деца, координационните механизми при работа в случаи на деца в риск и при деца, жертви на трафик, закрила на непридружени деца - чужди граждани. Други акценти са развитието на приемната грижа и подготовка на специализираните институции за деца в процеса на реформа.                                                                            Вижте повече
Сключване на договори по BG051РО001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще", Компонент 2
На 15 и 16 октомври 2013г. Агенцията за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган ще проведе процес по сключване на договори с конкретните бенефициенти по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще", Компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години".                                               Вижте повече
Консултативен център към МС ще информира за европейския дневен ред
Гражданите, бизнесът и нестопанските организации, които се интересуват от европейските въпроси и политики ще могат активно да участват в процеса на вземане на решения в Европейския съюз (ЕС) посредством консултации, коментари, анкети, блог дискусии, онлайн въпросници на интернет сайта на координационния механизъм по въпросите на ЕС в Република България. На сайта е създаден Консултативен център за прилагане на добри практики за сътрудничество с администрации от други държави членки. Виртуалният център е основно място за активна дискусия и споделяне на мнения и ще позволи участие в процеса на консултиране относно формирането на българските позиции при вземане на решения в ЕС.                                                                           Вижте повече
България представи в Брюксел резултатите от изпълнението на Оперативните програми 
Над 200 гости се включиха в Брюксел в представянето на резултатите от изпълнението на Оперативните програми през първите седем години от членството на България в ЕС. Три часа продължи представянето в Брюксел на постиженията на България през първите седем години от членството на страната в Европейския съюз. Събитието, което бе открито от заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова, се проведе в зала "Алтерио Спинели" на Европейския парламент в белгийската столица. 
Вижте повече
16 български общини с Етикет за добро управление на Съвета на Европа 
С европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво са удостоени 16 български общини за периода 2013-2015 г., съгласно решението на националната Комисия за присъждането му. Европейският етикет е основен елемент от прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа (СЕ). Той представлява сертификат за цялостно качество на управлението в общината. Присъжда се по единни критерии и процедури в страните от Европа, разработени от СЕ. 
Вижте повече
БЦНС стартира кампания за Подкрепено вземане на решения
Кампанията е инициатива на Български център за нестопанско право и Глобална инициатива в психиатрията -София, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Национална организация на потребителите на психично здравни услуги, Асоциация Аутизъм, Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения.                      Вижте повече
Център за практическа подготовка събира студенти от различни висши училища в Кюстендил
Меморандум за създаване на Регионално координационно звено за практическа подготовка на студенти беше подписан в Кюстендил. Подписи под документа положиха министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, областният управител Кюстендил Иван Каракашки, кметът на града Петър Паунов, председателят на Селскостопанската академия - доц. Христо Бозуков и ректорите на Аграрния университет – Пловдив - проф. Христина Янчева, на Лесотехническия университет - проф. Веселин Брезин, на Минно-геоложкия университет  „Св. Иван Рилски”  - проф. Любен Тотев,  на Националната спортна академия  - доц. Пенчо Гешев, на Тракийския университет – Стара Загора - проф. Иван Станков и на Югозападния университет „Неофит Рилски” - проф. Иван Мирчев. Предстои споразумението да бъде подписано и от министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков. 
Вижте повече
ОП „Конкурентоспособност“ няма да загуби средства в края на 2013 г.
В резултат на предприетите мерки от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ няма да бъдат загубени средства по програмата в края на 2013 г. В изпълнение на Плана за действие за минимизиране на риска от загуба на средства по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС през периода 2007-2013 г. и ускоряване усвояемостта през периода 2007-2013 УО на ОП „Конкурентоспособност“ съкрати сроковете за разплащане по договорите за БФП и оптимизира вътрешните процедури за разглеждане на исканията за плащане и мониторинг на изпълнението. 
Вижте повече
Проектно предложение за социална и образователна интеграция на деца в риск подаде Столичната община
Столична община подаде за оценка проектно предложение: „Да изразим себе си“ за финансиране по Компонент 2 „Грижа за деца в риск“, програма BG06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).                                         Вижте повече
Започна изграждането на център за настаняване от семеен тип в район „Връбница“, София
Стартираха дейностите по строителството на център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Бул. Сливница”, район „Връбница”. С изграждането му ще бъдат осигурени близки до семейните условия на живот за общо 14 деца и младежи в риск.                                                                           Вижте повече
Кандидатурите на Варна за младежка и културна столица на Европа влязоха в мрежата Евроситис
Двете кандидатури на Варна  - за младежка столица на Европа през 2016 г. и за културна столица през 2019 г., бяха представени в мрежата на градовете Евроситис по време на посещение на екип от община Варна в Брюксел.  Програмата по популяризирането на морската столица включваше още срещи с генералния секретар на Асамблеята на европейските региони - Паскал Геоген, както и с екипа на Европейска младежка столица 2015.                                                                 Вижте повече
Кюстендилци и поляци работят в помощ на хората с увреждания
Продължават работата си по проект «Стартираме със СТАРТ» на Сдружение „Партньори - Кюстендил"- България и спортно сдружение за хора с увреждания „Старт"- Познан, Полша.	 Основни цели на проекта са подобряване качеството на живот на хора с увреждания и преодоляване на предразсъдъците и негативното отношение в обществото, повишаване на уменията за независим живот на възрастни хора с увреждания и повишаване на професионалните им умения, както и обмяна на добри практики и повишаване на капацитета на специалисти, работещи с хора с увреждания за осигуряване на по-добра медицинска и социална рехабилитация.                Вижте повече
Остров "Света Анастасия" - достъпен от хора с увреждания
Ремонтът на целия остров "Света Анастасия" тече с бързи темпове. От пролетта на 2014 година той ще има готовност да приема туристи, като сериозна атракция. „Стремежът е освен да достигнем максимално благоустрояване на остров "Света Анастатия", но и да го направим достъпен и за хората с увреждания, така че да няма затруднения при посещението им“. 
Вижте повече
Социални центрове ще получат компютри от Лозана
Социалните домове и центрове в Пловдив получават като дарение употребявани компютри от общинските власти на Лозана, Швейцария. С тях ще бъдат оборудвани интернет зали в социалните заведения, а при необходимост децата и възрастните хора, които ги посещават или са настанени в тях, ще преминат курс обучение, предаде БНР. 
Вижте повече
Германец стана почетен гражданин на Гоце Делчев за заслуги към хората с увреждания
Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов връчи на германеца Йоханес Паннен медальона, който се дава на получилите званието "Почетен гражданин". Това стана традиционното годишно тържество на Дневен център за деца с увреждания "Символ на любовта". С празника се отбеляза шестата година от създаването на социалното заведение. Паннен стана "почетен неврокопчанин" с решение на общинския съвет от 25 юни тази година заради безкористната му дейност и изключителните му заслуги в подпомагане на хората с увреждания в общината, както и в изграждането на необходимата материална база.                          Вижте повече
30 работещи са приключили обучението си по схемата „Аз мога повече” в Сливен
754 души в края на лятото са работили по Програми за заетост, финансирани от Държавния бюджет, съобщават от Бюро по труда – Сливен. Най-много са били по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 404, по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” са били заети 99 души, по „Нова възможност за заетост” 48 души, както и по Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания са работили 28 души.                                                 Вижте повече
Два центъра за настаняване от семеен тип отвориха врати в Луковит
Два центъра за настаняване от семеен тип отвориха врати на 5 октомври в Луковит. Едноетажните къщички ще станат дом на общо 24 деца с увреждания от 3 до 18 годишна възраст. На официалната церемония по откриването присъстваха Областният управител на Ловеч Милко Недялков, кметът и зам.-кметът на Луковит Иван Грънчаров и Цветенка Хаджиева, председателят на общинския съвет Калин Василев, граждани и гости.                                                             Вижте повече
Бр. 39/14.10.2013 г.
ПРЕДСТОЯЩО
13 – 15 октомври - Годишната среща на местните власти, к.к. "Албена" - Подробна програма за Годишната среща на местните власти
15 октомври - Конференция „Качеството на социалните услуги – формалност, реалност или стремеж", фондация „Де Пасарел България"
15 октомври - Среща на ОИЦ-Видин в Макреш, ОИЦ-Стара Загора представя новия програмен период в община Чирпан
16 октомври - Среща в Ружинци организира ОИЦ-Видин
17 октомври - Международна конференция "Гражданското участие в процеса на вземане на решения в Европейския съюз", София
17 октомври - Информационен ден по ОПАК за централните и областните администрации
Управление и контрол на средствата от ЕС, Ямбол
Информационен ден на ОИЦ – Пловдив в Съединение
18 октомври - ОИЦ – Пловдив организира информационен семинар с медии
21 октомври – Информационен ден по процедура за централните администрации по подприоритет 3.1 на ОПАК
23 октомври - Регионална конференция с потребителските кооперации
26 октомври – Форум Ключ.NET, София

Бр. 39/14.10.2013 г.
Бр. 39/14.10.2013 г.
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. В подбора могат да участват всички доставчици на социални услуги (общини, неправителствени организации и др.), които предоставят социални услуги за деца и/или възрастни с увреждания в България. Всички получени добри практики ще бъдат популяризирани на сайта и/или информационните издания на НАСО, а най-добрите ще бъдат включени в наръчника.                                                                 Вижте повече
ХобиСклуб отбеляза Деня на психичното здраве
Темата за свободата на духа, за свободата на действия и за нейната цена вълнува особено силно през последните години. Среща-дискусия с психологически и философски характер изслушаха незрящите и хора с увредено зрение - членове на ХобиСклуб. Гост и лектор беше студентката по психология трети курс от Великотърновския университет Катя Кряжева. Умелото и водене на темата с точни примери накара и най-консервативните личности да вземат отношение със случки от техния живот. Всички присъстващи се замислиха колко е важно психичното здраве за равновесието в човешкия организъм. Духовният глад на морал и етика, на нравственост и поведение, на които днес сме свидетели и своеобразни потърпевши, според лекторът Катя Кряжева, се явяват основни първоизточници в нарушаване на психичното здраве със симптома  на моралната деградация и стреса.
15 октомври - Пътуваща фотоизложба "ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ"
С фотоизложбата започва Кампания за набиране на обществена подкрепа за реформа на законодателството относно запрещението, настойничеството и попечителството, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България в началото на 2012 г.
16 – 17 октомври - Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки"
Целта на правния семинар е създаването на пространство за споделяне на експертни познания и сравнителна информация относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като поставя специален фокус върху концепцията за подкрепено вземане на решение, предвидена в чл. 12 на Конвенцията.
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" 
Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г. – 2020 г. 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Проект на Решение за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Република България
Закон за изменение и допълнение на Закона за физическотото възпитание и спорта
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ

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
17 октомври - Обучение по проект „Партньорство за по-добър живот“, Варна 
По време на обучението на аудиторията ще бъдат представени  успешни примери от Европа в сферата на подкрепената заетост и работата на хора с увреждания в интегрирана работна среда. На обучението ще присъстват заети в социални предприятия и обичайни работодатели на свободния пазар на труда.
23 октомври - Регионален форум по проект “Партньорство за по-добър живот”, Видин
Целта на Форума е да се създаде партньорство с устойчив характер между местните власти, доставчици на социални услуги и хора с увреждания. Очаква се на форума да присъстват доставчици на социални услуги, в това число неправителствени организации, общини и други, партниращи си в реализацията на социалните услуги от региона.
СЪБИТИЯ НА НАСО
Седми международен фестивал „Надмощие на духа“
Както вече ви информирахме, 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.
Филм за Фестивала можете да видите като кликнете на изображението:
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