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 КАЛЕНДАР 

27 януари - Международен възпоменателен ден на 

Холокоста  

28 януари -  Европейски ден за защита на данните  

Световен ден на болните от проказа 

Ден на град Разград 

29 януари - Празник на град Търговище 

30 януари - Ден на Свети Три Светители, посветен 

на "Светата Троица" православни апологети - Йоан 

Златоуст, Василий Велики Кесарийски и Григорий 

Богослов 

1 февруари - Свети Трифон (Трифоновден), имен ден 

празнуват: Трифон, Трифонка, Лозан, Лозанка 

2 февруари - Петльовден 

 

НАСО честити на всички  

предстоящите празници! 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Годишен преглед на Европейската комисия по проблеми-

те на заетостта и социалното развитие 

Европейската комисия направи годишен преглед на заетост-

та и социалното развитие за 2013г. В него се подчертава 

необходимостта от преодоляване на риска от бедност сред 

работещите. Значителното увеличаване на бедността сред 

населението в трудоспособна възраст е една от най-

осезаемите социални последици от икономическата криза. 

Постепенното намаляване на нивата на безработица може 

да се окаже недостатъчно, за да промени ситуацията. В ана-

лиза се обръща внимание на голямата разлика в заплатите и 

увеличаването на броя на хората, работещи на непълно ра-

ботно време. Европейската комисия работи по различни 
програми за завръщане на пазара на труда на безработните 

хора. Проблем е продължаващото неравенство между поло-

вете.                                                                        Вижте повече 

 

ЕС облекчава правилата за държавна помощ за малките 

предприятия 

Предстои опростяване на общата европейска процедура за 

държавна помощ на малки и средни предприятия. Промените 

в правилата на ЕС са в резултат на направените анализи, че 

след началото на финансовата криза през 2008 г. една трета 

от малките и средните предприятия в Европа не успяват да 

намерят финансирането, от което се нуждаят, за да се раз-

растват и развиват. Като цяло стартиращите и разрастващи-

те се предприятия все още са силно зависими от традицион-

ното банково кредитиране, което намаля значително в резул-

тат на кризата.                                                        Вижте повече 

 Търсете ни на www.nasoki.bg 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-politiki/9-socialni-politiki/63-godishen-pregled�
http://nasoki.bg/index.php/8-novini/70-grants�
http://nasoki.bg/�


Бр. 4(3)/27.01.2014 г. 

Пакет от мерки за гарантиране на безопасността на деца-

та в детските центрове 

В резултат на задълбочен анализ на причините и пропуските 

довели до инцидента през лятото на минатата година в МОЛ 

Варна, при който дете напусна детски център и падна от ес-

калатор, председателят на Държавна агенция за закрила на 

детето (ДАЗД), г-жа Ева Жечева, предлага да бъде въведен 

лицензионен режим за юридическите лица, предоставящи 

услуга Детски център, ситуиран в МОЛ-ове и други търговски 

обекти, и да бъде определен орган, който да контролира 

предоставянето на такива услуги. Според експертите на 

ДАЗД е необходимо да бъде разработена специална наред-

ба, регламентираща критериите при предоставянето на таки-
ва услуги от юридически лица или да се разработят единни 

стандарти за безопасност.                                   Вижте повече 

 

Последният вариант на споразумението за партньорство 

е изпратен на Европейската комисия 

„В края на миналата седмица България изпрати на Евро-

пейската комисия последния вариант на Споразумението за 

партньорство за периода 2014-2020 година. В документа са 

отразени коментарите на Комисията". Това съобщи замест-

ник министър-председателят и министър на правосъдието 

Зинаида Златанова на дискусия по националната кампания 

„Научени уроци". Представено бе и проучване сред бенефи-

циентите на всички оперативни програми, което идентифи-

цира т.нар. „критични" места в изпълнението на проекти, 

финансирани с европейски средства.                 Вижте повече 

 

143 000 работни места ще предлагат бюрата по труда 

през 2014 г. 

143 000 работни места да се обявят в бюрата по труда за 

2014, очаква Министерството на труда и социалната полити-

ка, обяви министър Хасан Адемов на парламентарен конт-

рол. Прогнозите на МТСП за настоящата година са за растеж 

на БВП до 1,8%. Според Адемов това ще допринесе за пови-

шаване броя на работните места и на заетостта. През декемв-

ри в бюрата по труда в страната са обявени 5847 работни 

места, а през януари те са над 9500.                     Вижте повече 

 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

София отделя ресор "Здравеопазване" 

Генерал Стоян Тонев да бъде заместник-кмет на Столична 

община по здравеопазване, предложи г-жа Йорданка Фандъ-

щова, кмет на София. Предложението за промени в структу-

рата на общината бе съобщено на пресконференция на 24 

януари 2014г. в присъствието на заместник-кмета Албена 

Атанасова, председателя на постоянната комисия към Сто-

личния общински съвет по здравеопазване и социални дей-

ности доц.Лилянда Еленкова, общинския съветник Анета 

Георгиева и д-р Цветан Райчинов, председател на Българс-

кия лекарски съюз.                                                 Вижте повече 

 

Пловдив: Бюджет 2014 - гаранция за устойчиво развитие 

Общинският съвет на Пловдив гласува бюджета за 2014г. 

Общата финансова рамка за тази година е 219 257 495 лева 

– от делегирани държавни дейности и местни приходи. Около 

три часа продължиха обсъжданията в залата, а разисквания-

та бяха предшествани от задълбочена презентация на кмета 

на града инж. Иван Тотев, в която той разясни основните па-

раметри в бюджета, приоритетите и капиталовата програма.  

Вижте повече 

Българо-полски обмен на опит в Монтана 

България не изостава в деинституционализацията в сравне-

ние с Полша. Още повече, че там процесът е тръгнал по-

рано. Този извод се наложи в рамките на кръгла маса в Мон-
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

тана на тема “Иновативни модели за социално включване и 

трудова реализация на уязвими групи”, чийто домакин бе 

областният управител Анатолий Младенов. Кръглата маса е 

част от проекта на Политологичния център “Иновативни ини-

циативи за успешна реализация”, реализиран съвместно с 

“Център за подпомагане, иновации и развитие”-Полша.  

Вижте повече 

Сдружение „Усмивка” дари апаратура на МБАЛ Бургас 

На 21 януари 2014г., в Деня на родилната помощ, Сдруже-

ние „Усмивка”, което е член на Национален алианс за соци-

ална отговорност, посети неонатологичното отделение на 

МБАЛ Бургас. Поводът беше кампанията „Стотинкова вой-

на”, която се провеждаше през цялата 2013 година, с идеята 

да се събират стотинки от 1, 2 и 5 и със събраната сума да 

се закупи апаратура за бебета. Сумата от 1 600 лв., която 

Сдружението е събрало, бе използвана за закупуването на 

две инфузионни помпи.                                       Вижте повече 

 

Фондация Карин дом проведе обучение по сензорна 

интеграция 

Фондация "Карин дом", която е член на Национален алианс 

за социална отговорност, има специалисти с дългогодишен 

опит в областта на преодоляване на сензорно-интегративни 

дисфункции при деца със специални нужди. Те с удоволст-

вие споделят своя опит с колеги от страната. От 15 януари 

обучителният екип на Фондацията проведе тридневно обу-

чение по Сензорна интеграция със специалисти от Ямбол, 

Шумен и Варна.                                                    Вижте повече 

Нов Център за обществена подкрепа в Своге 

На 22 януари 2014г. в Своге бе открит нов Център за общест-

вена подкрепа (ЦОП). На церемонията присъстваха Лазар 

Лазаров, заместник-министър на труда и социалната полити-

ка, инж. Жоро Цветков, кмет на общината, Янита Манолова, 

заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално 

подпомагане и Марина Сарадинова, изпълнителен директор 

на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ).                      Вижте повече 

 

Два Центъра за настаняване от семеен тип отвориха вра-

ти в Бургас 

На 21 януари 2014 г. в Бургас се състоя официалната церемо-

ния по откриване на два Центъра за настаняване от семеен 
тип. На церемонията присъстваха Хасан Адемов, министър на 

труда и социалната политика, Лазар Лазаров, заместник-

министър,  изпълнителният директор на Агенцията за социал-

но подпомагане Ивайло Иванов и кметът на Бургас Димитър 

Николов. Кръстосаното съфинансиране на социалните услуги 

е иновативен за Европа подход, който подобрява качеството 

на живот на децата. МТСП ще продължава да подкрепя всич-

ки социални инициативи, каза министър Адемов по време на 

церемонията.                                                           Вижте повече 

 

Предстои откриване на Дневен център в Луковит 

Към държавната психиатрична болница в Карлуково ще бъде 

обособен дневен център за предоставяне на услуги на лица с 

психични разстройства. Това стана възможно след като пра-

вителството предостави безвъзмездно за управление на ле-

чебното заведение на три помещения на ул. „Възраждане” в 

Луковит.                                                                    Вижте повече 

 

Два центъра за деца с увреждания в Хасково 

Два центъра за настаняване от семеен тип ще заработят на 

улиците „Съгласие" и „Единство" в Хасково, съобщиха на 
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 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Деца в риск от Трън издадоха свой вестник 

Деца от Центъра за обществена подкрепа в Трън издадоха 

нов вестник с името „Дъга", съобщава mirogled. С четивото 

децата в риск се занимават от година заедно с екипа от соци-

ални работници и педагози. В новия вестник те разказват за 

постигнатото за една година, за мечтите си, за желанието да 

се променят и да променят живота и на близките си.  

Вижте повече 

пресконференция на 21 януари ръководителите на проекта. 

Те са пригодени за деца в неравностойно положение. Целите 

са създаване на условия за социално включване и равен 

достъп на деца и младежи с увреждания, както и да се задо-

волят основните потребности на децата. Всички строително-

монтажни работи по сградите са изпълнени. Стартът на дей-

ността на центровете и настаняването на децата ще стане 

по друг проект.                                                       Вижте повече 

 

Нова социална услуга в община Казанлък 

Сдружение „Бъдеще за децата" и община Казанлък предста-

виха социалната услуга „Център за обществена подкрепа". 

Реализацията на проекта в община Казанлък е част от започ-
налата преди години социална реформа в България. Услуга-

та вече е разкрита и ще се развива като дейност, финансира-

на от държавата, насочена към деца и семейства в риск. 

ЦОП Казанлък е с капацитет 60 места и персонал 12 души. 

След провеждането на процедурата за избор на доставчик 

на социалната услуга „Център за обществена подкрепа", уп-

равлението е поверено на СНЦ „Бъдеще за децата с увреж-

дания" (в партньорство със Сдружение „Самаряни"), разказа 

Лилия Цонкова - заместник-кмет на Общината. Вижте повече 

 

Три центъра за настаняване от семеен тип бяха офици-

ално открити в Русе 

На 20 януари 2014 г. в Русе бях открити три центъра за нас-

таняване от семеен тип. Те са изградени по едноименния 

проект на Община Русе, финансиран по Оперативна програ-

ма "Регионално развитие" на стойност 2 043 302,54 лв. - 

100% безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Реализиране-

то на този проект е в синхрон с Националната стратегия за 

деинституционализация. Тя е процес на замяна на институ-

ционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до 

семейната среда в общността.                             Вижте повече 

 ТЕХНОЛОГИИ 

Ford разработват автомобили за хора с увреждания 

Автомобилната компания Ford съвместно с партньори разви-

ват специална корпоративна програма за хора с увреждания 

с името „План за достъп". Тя ще се реализира в продълже-

ние на шест месеца в 15 испански града. Хората, които се 

нуждаят от специално оборудвани автомобили, ще бъдат в 

състояние да ги изберат във Ford, както и да ги използват 

известно време, преди да ги закупят, съобщава КРОСС.  

Вижте повече 
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 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА 

Фондация „Сийдър” търси „Управител проекти на терен” 

за Стара Загора/Казанлък 

Фондация „Сийдър” обявява свободно работно място за 

длъжността „Управител проекти на терен, базиран в региона 

Стара Загора/Казанлък. Фондацията е активен член на Наци-

онален алианс за социална отговорност и  предлага дина-

мична среда с международен екип, конкурентно заплащане и 

възможности за професионално развитие.          

Вижте повече 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Национална кампания „Научени уроци“ – резултати и предло-
жения 

Доклад от изследване, проведено от областните информаци-
онни центрове по кампания „Научени уроци“ 

Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест 

Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 
2020 г.) 

Конкурс "Проект на годината" 

 

За девета поредна година фондация Лале обявява 

Конкурс "Проект на годината" - за най-добри проекти 

на граждански организации в социалната сфера за 

2013 година. Инициативата се провежда в отговор на 
многото добри проекти, реализирани в България.  

 

Публично признание на многобройните активисти и 

доброволци, които помагат на другите за да бъде жи-

вотът им по-лесен, а градовете и селата на България 

по-добро място за живеене е сред мотивите за орга-

низиране на конкурса. Дарителските програми и съб-

раните средства не могат да променят живота ни без 

участието и приноса на многобройните мотивирани и 

отговорни за общността си хора, посочват от Фонда-

цията. 

Вижте повече 

Конкурс за проекти  

Усъвършенстване на социалните услуги  

в общността  

 

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – член на 
Национален алианс за социална отговорност, органи-
зира конкурс за проекти. Предложенията се реализи-
рат в рамките на Проект "Усъвършенстване на соци-
алните услуги в общността по Ранна интервенция при 
деца с ментални проблеми“, с финансовата подкрепа 
на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество". 

 

Можете да предложите своите проекти за разглежда-
не, като попълните и изпратите формуляр за участие 
на електронна поща alternative55@abv.bg  в срок 
15.02.2014 г. 
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27 януари – Ловеч, ОИЦ-Ловеч представя нови възможности 

за финансиране в периода 2014-2020 г. 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в Бъл-

гария представя ОИЦ-Габрово 

28 януари – София, ОИЦ-София представя новите регла-

менти на ЕС 

Асеновград, ОИЦ-Пловдив организира изнесена не-

формална среща с медиите 

Ямбол, ОИЦ-Ямбол организира среща с медии 

29 януари – Макреш, Информационна среща 

Шумен, Информационна среща за новите правила в 

еврофинансирането 

30 януари – Смолян, Семинар „Добри практики от бизнеса“ 

София, Добри практики в социалната сфера 

31 януари – София, Информационна среща „Възможности 

пред безработни и социално слаби лица“  

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

Февруари - Стара Загора, Регионален форум на доставчи-
ците на социални услуги 

 

Февруари - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общ-

ността/ЦОП  

 

4-7 март  - Рим, Среща на партньорите по проект BITSE 

Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехо-
да от училище към заетост на хора с увреждания и е фи-
нансиран от Европейската комисия. 

18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на 
социалните услуги и заетост 

Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в 
развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез 
изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови 
услуги за заетост" и от Европейската обучителна програ-
ма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посеще-
ние на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-
Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. 
Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de 
la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-
Marne, член на борда на EASPD. 

26-29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране 
на приобщаващи общности”, EASPD, заседание на Борда 
на EASPD 

Конференцията се организира в партньорство с Министер-
ство на заетостта, интеграцията и социалните политики 
на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Към мо-
мента интерес за партньорство и участие са потвърдени 
от Mental Health Europe, Съвета на Европа, Европейския 
комитет на регионите, Евросити, Европейската мрежа за 
независим живот  (ENIL).  Конференцията ще се фокусира 
върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенци-
ята на ООН за правата на хората с увреждания в общини-
те, общностите и местните групи.  

  

Поради усложнената метеорологична обста-

новка в страната, предвидените за 28.01 Реги-
онален форум на доставчиците на социални 

услуги в Стара Загора и Регионална среща на 

доставчиците в Ямбол се отлагат за месец 

февруари. Ще ви информираме допълнител-

но за новите дати на провеждане. 
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 Търсете ни на www.nasoki.bg 

Информационен портал за социални политики 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

"Красива България" (31 януари 2014 г.) 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

Процедура 2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна ад-

министрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 (31 

януари 2014 г.) 

Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Програ-

ма „Насърчаване на социалното включване на ромите и дру-

ги уязвими групи” (17 февруари) 

Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания 

(20 февруари) 

 

Покани за заявяване на интерес - ЕК 

VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за 

измерване между Служби по заетостта (информацията е на 

англ. език) 

 

 

 

Покана за кандидатстване по програма Еразъм+ 2014-2020  

Две са ключовите дати за кандидатстване по новата програ-

ма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт 

"Еразъм+". 

Тя е наследник на Програма "Учене през целия живот" и 

Програма "Младежта в действие". Европейската комисия 

вече публикува на своята официална уеб страница 

"Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни 

формуляри за кандидатстване по съответните ключови дей-

ности и целеви групи. 

Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от 

еднократно регистриране на кандидатстващата организация 

в единен портал на Европейската комисия (European Com-
mission Authentication Service – ECAS). 

Наличието на тази регистрация е необходимо условие при 

кандидатстване за финансиране и важи за всички потенци-

ални бенефициенти – училища, детски градини, универси-

тети, обучителни институции, бизнес организации, младеж-

ки организации, НПО, читалища, библиотеки и др. 

Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключо-

ви дейности са: ключова дейност 1: 17 март 2014 г., ключо-

ва дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г.  

Повече информация: ТУК. 
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 ГОДИШЕН ПЛАН ГРАФИК НАСО 2014 г. 

12.02 – София, Обучителен център- семинар 

19.02 – Търговище, Регионален форум на доставчиците на 
социални услуги 

4 -7.03 – Рим, Среща на партньорите по проект BITSE   

12.03 – София, Обучителен център- семинар  

Заседание на УС на НАСО  

18-21.03 – Париж, Посещение обмен на опит по проект  

25.03 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП 

26-29.03 – Зиген, Германия, Конференция „Планиране на 
включващи общности“, EASPD 

Заседание на Борда на EASPD 

02.04 – Велико Търново, Семинар 

Заседание на УС на НАСО 

09.04 – Разград, Среща на доставчиците на социални услуги 

10 и 11.04 – Силистра, Обучение 

15.04 – Варна, Обучение по проект  

16.04 – София, Обучителен център- семинар 

24-04. – София, Срещи с европейски партньори 

25.04. – София, Семинар с участието на европейски парт-
ньори 

28.04 – Пловдив, Регионален форум по проект  

13-14.05 – Варна, Среща с европейски партньори по проект  

15.05 – Варна, Семинар с участието на европейски партньо-
ри 

16.05 – Бургас, Регионален форум на доставчиците на соци-
ални услуги 

20.05 – Велико Търново, Обучение 

21.05 – София, Обучителен център- семинар 

22.05 – Кюстендил, Среща на доставчиците на социални 
услуги 

30 и 31.05 – Варна, Конференция по аутизъм  

04.06 – София, Обучителен център- семинар  

Заседание на УС на НАСО  

11-13.06 – Варна, Национален форум с европейско участие 

14.06.  – Варна, Заседание на Общо събрание на НАСО  

Заседание на УС на НАСО 

18.06 и 20.06 – Брюксел, Семинар на EASPD 

19.06 – Брюксел, Заключителна конференция по проект 
BITSE 

Заседание на Борда на EASPD 

25.06 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП 

26.06 – Сливен, Регионален форум на доставчиците на соци-
ални услуги 

02.07 – Велинград, Обучение 

16.09 – Хасково, Регионален форум на доставчиците на соци-
ални услуги 

17.09 – Кърджали, Регионален форум на доставчиците на 
социални услуги 

18.09. – Смолян, Регионален форум на доставчиците на соци-
ални услуги 

Заседание на УС на НАСО  

25.09 – София, Обучителен център- семинар 

26.09 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП 

1-2.10 – Словения, Конференция на EASPD 

9.10 – Семинар – местни социални политики и услуги 

15.10 – Враца, Регионален форум  на доставчиците на соци-
ални услуги 

16.10 – Монтана, Регионален форум на доставчиците на соци-
ални услуги 

22.10 – София, Обучителен център- семинар 

29.10 – Велико Търново, Семинар 

6-8.11 – Осло, Норвегия, Конференция на EASPD 

12.11 – София, Обучителен център- семинар 

27.11 – Годишен семинар на НАСО   

Заседание на УС на НАСО 

02.12 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП 

3-5.12 – Брюксел, Семинар и заседание на борда на EASPD 
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Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
27 януари – Ловеч, ОИЦ-Ловеч представя нови възможности за финансиране в периода 2014-2020 г.
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България представя ОИЦ-Габрово
28 януари – София, ОИЦ-София представя новите регламенти на ЕС
Асеновград, ОИЦ-Пловдив организира изнесена неформална среща с медиите
Ямбол, ОИЦ-Ямбол организира среща с медии
29 януари – Макреш, Информационна среща
Шумен, Информационна среща за новите правила в еврофинансирането
30 януари – Смолян, Семинар „Добри практики от бизнеса“
София, Добри практики в социалната сфера
31 януари – София, Информационна среща „Възможности пред безработни и социално слаби лица“ 
Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
КАЛЕНДАР
27 януари - Международен възпоменателен ден на Холокоста 
28 януари -  Европейски ден за защита на данните 
Световен ден на болните от проказа
Ден на град Разград
29 януари - Празник на град Търговище
30 януари - Ден на Свети Три Светители, посветен на "Светата Троица" православни апологети - Йоан Златоуст, Василий Велики Кесарийски и Григорий Богослов
1 февруари - Свети Трифон (Трифоновден), имен ден празнуват: Трифон, Трифонка, Лозан, Лозанка
2 февруари - Петльовден

НАСО честити на всички 
предстоящите празници!
Съдържание:
Национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 
Общински политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
Технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Култура и изкуство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Нормативни документи и промени . . . . . . . . . . .  5
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .   7
Годишен план-график НАСО 2014 . . . . . . . . . . . .  8
ПРЕДСТОЯЩО
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Годишен преглед на Европейската комисия по проблемите на заетостта и социалното развитие
Европейската комисия направи годишен преглед на заетостта и социалното развитие за 2013г. В него се подчертава необходимостта от преодоляване на риска от бедност сред работещите. Значителното увеличаване на бедността сред населението в трудоспособна възраст е една от най-осезаемите социални последици от икономическата криза. Постепенното намаляване на нивата на безработица може да се окаже недостатъчно, за да промени ситуацията. В анализа се обръща внимание на голямата разлика в заплатите и увеличаването на броя на хората, работещи на непълно работно време. Европейската комисия работи по различни програми за завръщане на пазара на труда на безработните хора. Проблем е продължаващото неравенство между половете.                                                                        Вижте повече

ЕС облекчава правилата за държавна помощ за малките предприятия
Предстои опростяване на общата европейска процедура за държавна помощ на малки и средни предприятия. Промените в правилата на ЕС са в резултат на направените анализи, че след началото на финансовата криза през 2008 г. една трета от малките и средните предприятия в Европа не успяват да намерят финансирането, от което се нуждаят, за да се разрастват и развиват. Като цяло стартиращите и разрастващите се предприятия все още са силно зависими от традиционното банково кредитиране, което намаля значително в резултат на кризата.                                                        Вижте повече
Пакет от мерки за гарантиране на безопасността на децата в детските центрове
В резултат на задълбочен анализ на причините и пропуските довели до инцидента през лятото на минатата година в МОЛ Варна, при който дете напусна детски център и падна от ескалатор, председателят на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), г-жа Ева Жечева, предлага да бъде въведен лицензионен режим за юридическите лица, предоставящи услуга Детски център, ситуиран в МОЛ-ове и други търговски обекти, и да бъде определен орган, който да контролира предоставянето на такива услуги. Според експертите на ДАЗД е необходимо да бъде разработена специална наредба, регламентираща критериите при предоставянето на такива услуги от юридически лица или да се разработят единни стандарти за безопасност.                                   Вижте повече

Последният вариант на споразумението за партньорство е изпратен на Европейската комисия
„В края на миналата седмица България изпрати на Европейската комисия последния вариант на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 година. В документа са отразени коментарите на Комисията". Това съобщи заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на дискусия по националната кампания „Научени уроци". Представено бе и проучване сред бенефициентите на всички оперативни програми, което идентифицира т.нар. „критични" места в изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства.                 Вижте повече

143 000 работни места ще предлагат бюрата по труда през 2014 г.
143 000 работни места да се обявят в бюрата по труда за 2014, очаква Министерството на труда и социалната политика, обяви министър Хасан Адемов на парламентарен контрол. Прогнозите на МТСП за настоящата година са за растеж на БВП до 1,8%. Според Адемов това ще допринесе за повишаване броя на работните места и на заетостта. През декември в бюрата по труда в страната са обявени 5847 работни места, а през януари те са над 9500.                     Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Деца в риск от Трън издадоха свой вестник
Деца от Центъра за обществена подкрепа в Трън издадоха нов вестник с името „Дъга", съобщава mirogled. С четивото децата в риск се занимават от година заедно с екипа от социални работници и педагози. В новия вестник те разказват за постигнатото за една година, за мечтите си, за желанието да се променят и да променят живота и на близките си. 
Вижте повече
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА
Фондация „Сийдър” търси „Управител проекти на терен” за Стара Загора/Казанлък
Фондация „Сийдър” обявява свободно работно място за длъжността „Управител проекти на терен, базиран в региона Стара Загора/Казанлък. Фондацията е активен член на Национален алианс за социална отговорност и  предлага динамична среда с международен екип, конкурентно заплащане и възможности за професионално развитие.         
Вижте повече
Търсете ни на www.nasoki.bg
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
Февруари - Стара Загора, Регионален форум на доставчиците на социални услуги

Февруари - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП 

4-7 март  - Рим, Среща на партньорите по проект BITSE
Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хора с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.
18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост
Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови услуги за заетост" и от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посещение на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, член на борда на EASPD.
26-29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на приобщаващи общности”, EASPD, заседание на Борда на EASPD
Конференцията се организира в партньорство с Министерство на заетостта, интеграцията и социалните политики на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Към момента интерес за партньорство и участие са потвърдени от Mental Health Europe, Съвета на Европа, Европейския комитет на регионите, Евросити, Европейската мрежа за независим живот  (ENIL).  Конференцията ще се фокусира върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в общините, общностите и местните групи. 
Търсете ни на www.nasoki.bg
Информационен портал за социални политики
"Красива България" (31 януари 2014 г.)
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен)
Фонд „Социална закрила”  (безсрочен)
Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен)
Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен)
Европейски фонд за демокрация (безсрочен)
Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.)
Процедура 2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 (31 януари 2014 г.)
Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи” (17 февруари)
Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания (20 февруари)

Покани за заявяване на интерес - ЕК
VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за измерване между Служби по заетостта (информацията е на англ. език)



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Национална кампания „Научени уроци“ – резултати и предложения
Доклад от изследване, проведено от областните информационни центрове по кампания „Научени уроци“
Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 2020 г.)
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Конкурс "Проект на годината"

За девета поредна година фондация Лале обявява Конкурс "Проект на годината" - за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера за 2013 година. Инициативата се провежда в отговор на многото добри проекти, реализирани в България. 

Публично признание на многобройните активисти и доброволци, които помагат на другите за да бъде животът им по-лесен, а градовете и селата на България по-добро място за живеене е сред мотивите за организиране на конкурса. Дарителските програми и събраните средства не могат да променят живота ни без участието и приноса на многобройните мотивирани и отговорни за общността си хора, посочват от Фондацията.
Вижте повече

Поради усложнената метеорологична обстановка в страната, предвидените за 28.01 Регионален форум на доставчиците на социални услуги в Стара Загора и Регионална среща на доставчиците в Ямбол се отлагат за месец февруари. Ще ви информираме допълнително за новите дати на провеждане.
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
София отделя ресор "Здравеопазване"
Генерал Стоян Тонев да бъде заместник-кмет на Столична община по здравеопазване, предложи г-жа Йорданка Фандъщова, кмет на София. Предложението за промени в структурата на общината бе съобщено на пресконференция на 24 януари 2014г. в присъствието на заместник-кмета Албена Атанасова, председателя на постоянната комисия към Столичния общински съвет по здравеопазване и социални дейности доц.Лилянда Еленкова, общинския съветник Анета Георгиева и д-р Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз.                                                 Вижте повече

Пловдив: Бюджет 2014 - гаранция за устойчиво развитие
Общинският съвет на Пловдив гласува бюджета за 2014г. Общата финансова рамка за тази година е 219 257 495 лева – от делегирани държавни дейности и местни приходи. Около три часа продължиха обсъжданията в залата, а разискванията бяха предшествани от задълбочена презентация на кмета на града инж. Иван Тотев, в която той разясни основните параметри в бюджета, приоритетите и капиталовата програма. 
Вижте повече
Българо-полски обмен на опит в Монтана
България не изостава в деинституционализацията в сравнение с Полша. Още повече, че там процесът е тръгнал по-рано. Този извод се наложи в рамките на кръгла маса в Монтана на тема “Иновативни модели за социално включване и трудова реализация на уязвими групи”, чийто домакин бе областният управител Анатолий Младенов. Кръглата маса е част от проекта на Политологичния център “Иновативни инициативи за успешна реализация”, реализиран съвместно с “Център за подпомагане, иновации и развитие”-Полша. 
Вижте повече
Сдружение „Усмивка” дари апаратура на МБАЛ Бургас
На 21 януари 2014г., в Деня на родилната помощ, Сдружение „Усмивка”, което е член на Национален алианс за социална отговорност, посети неонатологичното отделение на МБАЛ Бургас. Поводът беше кампанията „Стотинкова война”, която се провеждаше през цялата 2013 година, с идеята да се събират стотинки от 1, 2 и 5 и със събраната сума да се закупи апаратура за бебета. Сумата от 1 600 лв., която Сдружението е събрало, бе използвана за закупуването на две инфузионни помпи.                                       Вижте повече

Фондация Карин дом проведе обучение по сензорна интеграция
Фондация "Карин дом", която е член на Национален алианс за социална отговорност, има специалисти с дългогодишен опит в областта на преодоляване на сензорно-интегративни дисфункции при деца със специални нужди. Те с удоволствие споделят своя опит с колеги от страната. От 15 януари обучителният екип на Фондацията проведе тридневно обучение по Сензорна интеграция със специалисти от Ямбол, Шумен и Варна.                                                    Вижте повече
Нов Център за обществена подкрепа в Своге
На 22 януари 2014г. в Своге бе открит нов Център за обществена подкрепа (ЦОП). На церемонията присъстваха Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, инж. Жоро Цветков, кмет на общината, Янита Манолова, заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и Марина Сарадинова, изпълнителен директор на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ).                      Вижте повече

Два Центъра за настаняване от семеен тип отвориха врати в Бургас
На 21 януари 2014 г. в Бургас се състоя официалната церемония по откриване на два Центъра за настаняване от семеен тип. На церемонията присъстваха Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, Лазар Лазаров, заместник-министър,  изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и кметът на Бургас Димитър Николов. Кръстосаното съфинансиране на социалните услуги е иновативен за Европа подход, който подобрява качеството на живот на децата. МТСП ще продължава да подкрепя всички социални инициативи, каза министър Адемов по време на церемонията.                                                           Вижте повече

Предстои откриване на Дневен център в Луковит
Към държавната психиатрична болница в Карлуково ще бъде обособен дневен център за предоставяне на услуги на лица с психични разстройства. Това стана възможно след като правителството предостави безвъзмездно за управление на лечебното заведение на три помещения на ул. „Възраждане” в Луковит.                                                                    Вижте повече

Два центъра за деца с увреждания в Хасково
Два центъра за настаняване от семеен тип ще заработят на улиците „Съгласие" и „Единство" в Хасково, съобщиха на пресконференция на 21 януари ръководителите на проекта. Те са пригодени за деца в неравностойно положение. Целите са създаване на условия за социално включване и равен достъп на деца и младежи с увреждания, както и да се задоволят основните потребности на децата. Всички строително-монтажни работи по сградите са изпълнени. Стартът на дейността на центровете и настаняването на децата ще стане по друг проект.                                                       Вижте повече

Нова социална услуга в община Казанлък
Сдружение „Бъдеще за децата" и община Казанлък представиха социалната услуга „Център за обществена подкрепа". Реализацията на проекта в община Казанлък е част от започналата преди години социална реформа в България. Услугата вече е разкрита и ще се развива като дейност, финансирана от държавата, насочена към деца и семейства в риск. ЦОП Казанлък е с капацитет 60 места и персонал 12 души. След провеждането на процедурата за избор на доставчик на социалната услуга „Център за обществена подкрепа", управлението е поверено на СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания" (в партньорство със Сдружение „Самаряни"), разказа Лилия Цонкова - заместник-кмет на Общината. Вижте повече

Три центъра за настаняване от семеен тип бяха официално открити в Русе
На 20 януари 2014 г. в Русе бях открити три центъра за настаняване от семеен тип. Те са изградени по едноименния проект на Община Русе, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" на стойност 2 043 302,54 лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Реализирането на този проект е в синхрон с Националната стратегия за деинституционализация. Тя е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността.                             Вижте повече
ТЕХНОЛОГИИ
Ford разработват автомобили за хора с увреждания
Автомобилната компания Ford съвместно с партньори развиват специална корпоративна програма за хора с увреждания с името „План за достъп". Тя ще се реализира в продължение на шест месеца в 15 испански града. Хората, които се нуждаят от специално оборудвани автомобили, ще бъдат в състояние да ги изберат във Ford, както и да ги използват известно време, преди да ги закупят, съобщава КРОСС. 
Вижте повече
Конкурс за проекти 
Усъвършенстване на социалните услуги 
в общността 

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – член на Национален алианс за социална отговорност, организира конкурс за проекти. Предложенията се реализират в рамките на Проект "Усъвършенстване на социалните услуги в общността по Ранна интервенция при деца с ментални проблеми“, с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".

Можете да предложите своите проекти за разглеждане, като попълните и изпратите формуляр за участие на електронна поща alternative55@abv.bg  в срок 15.02.2014 г.
Покана за кандидатстване по програма Еразъм+ 2014-2020 
Две са ключовите дати за кандидатстване по новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+".
Тя е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската комисия вече публикува на своята официална уеб страница "Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни формуляри за кандидатстване по съответните ключови дейности и целеви групи.
Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS).
Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване за финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.
Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключови дейности са: ключова дейност 1: 17 март 2014 г., ключова дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г. 
Повече информация: ТУК.
Бр. 4(3)/27.01.2014 г.
ГОДИШЕН ПЛАН ГРАФИК НАСО 2014 г.
12.02 – София, Обучителен център- семинар
19.02 – Търговище, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
4 -7.03 – Рим, Среща на партньорите по проект BITSE  
12.03 – София, Обучителен център- семинар 
Заседание на УС на НАСО 
18-21.03 – Париж, Посещение обмен на опит по проект 
25.03 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
26-29.03 – Зиген, Германия, Конференция „Планиране на включващи общности“, EASPD
Заседание на Борда на EASPD
02.04 – Велико Търново, Семинар
Заседание на УС на НАСО
09.04 – Разград, Среща на доставчиците на социални услуги
10 и 11.04 – Силистра, Обучение
15.04 – Варна, Обучение по проект 
16.04 – София, Обучителен център- семинар
24-04. – София, Срещи с европейски партньори
25.04. – София, Семинар с участието на европейски партньори
28.04 – Пловдив, Регионален форум по проект 
13-14.05 – Варна, Среща с европейски партньори по проект 
15.05 – Варна, Семинар с участието на европейски партньори
16.05 – Бургас, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
20.05 – Велико Търново, Обучение
21.05 – София, Обучителен център- семинар
22.05 – Кюстендил, Среща на доставчиците на социални услуги
30 и 31.05 – Варна, Конференция по аутизъм 
04.06 – София, Обучителен център- семинар 
Заседание на УС на НАСО 
11-13.06 – Варна, Национален форум с европейско участие
14.06. 	– Варна, Заседание на Общо събрание на НАСО 
Заседание на УС на НАСО
18.06 и 20.06 – Брюксел, Семинар на EASPD
19.06 – Брюксел, Заключителна конференция по проект BITSE
Заседание на Борда на EASPD
25.06 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
26.06 – Сливен, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
02.07 – Велинград, Обучение
16.09 – Хасково, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
17.09 – Кърджали, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
18.09. – Смолян, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
Заседание на УС на НАСО 
25.09 – София, Обучителен център- семинар
26.09 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
1-2.10 – Словения, Конференция на EASPD
9.10 – Семинар – местни социални политики и услуги
15.10 – Враца, Регионален форум  на доставчиците на социални услуги
16.10 – Монтана, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
22.10 – София, Обучителен център- семинар
29.10 – Велико Търново, Семинар
6-8.11 – Осло, Норвегия, Конференция на EASPD
12.11 – София, Обучителен център- семинар
27.11 – Годишен семинар на НАСО  
Заседание на УС на НАСО
02.12 – Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
3-5.12 – Брюксел, Семинар и заседание на борда на EASPD


