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НОВИНИ КАЛЕНДАР 

22 октомври - Световен ден на заекващите 

24 октомври - Световен ден на ООН 

Световен ден на информацията за развитие 

Празник на град Разлог 

26 октомври - Димитровден 

Празник на българския строител  

Празник на град Сливен  

27 октомври - Празник на град Бобов дол и на селата  

Акациево, Буря, Горан и Добролево 

 

НАСО поздравява всички именници, ангажираните в 

строителния сектор у нас и жителите на населените 

места с официални празници през седмицата! 

Обучение "Заетост на хора с увреждания в интегрирана 

работна среда" 

На 17.10.2013 г. във Vision Hall, гр. Варна НАСО проведе обу-

чение на тема "Заетост на хора с увреждания в интегрирана 

работна среда". Обучението е част от дейностите по проект 

"Партньорство за по-добър живот". По време на обучението 

бяха представени успешни примери и добри практики от Ев-

ропа в сферата на подкрепената заетост и работата на хора с 

увреждания в интегрирана работна среда, както и бяха обсъ-

дени възможностите за национално и европейско партньорст-

во за по-ефективна подкрепа на хора с увреждания. Бяха 

представени още нормативната база по отношение на трудо-

вите права на хора с увреждания и мерките за стимулиране 
на работодатели за наемане на хора с увреждания.  

Вижте повече 

Международното сътрудничество в областта на борбата 

срещу недекларирания труд 

МТСП ще продължи международното сътрудничество в об-

ластта на борбата срещу недекларирания труд. В това увери 

заместник-министърът на труда и социалната политика Свет-

лана Дянкова, която участва днес в кръгла маса на тема 

„Проблеми на недекларирания труд” в Загреб, Хърватия. Дис-

кусията предшества Четвъртата регионална кръгла маса на 

тема „Социален диалог в Югоизточна Европа”, която се про-

веде в Загреб на 18 октомври 2013 г.                   Вижте повече 

България е първенец по усвояване на средствата от Ев-

ропейския социален фонд за тази година 

България и Германия са на първо място по усвояване на 

средства от Европейския социален фонд за периода януари – 

септември 2013 г. Това показват финансовите данни за нап-

редъка на изпълнението на Социалния фонд на ЕС. От нача-

лото на 2013 г., Европейската комисия е превела на страната 

16.9% от общия размер на договорените средства за прог-

рамния период 2007-2013 г., като средното равнище за ЕС е 

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 Евро-

пейския 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 предос-

тавят социални услуги за деца и/или възрастни с увреждания 

в България. Всички получени добри практики ще бъдат попу-

ляризирани на сайта и/или информационните издания на НА-

СО, а най-добрите ще бъдат включени в наръчника.                           

Вижте повече 
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11.0%. От старта на Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси”, размерът на извършените траншове от 

страна на Европейската комисия възлиза на 980.5 млн. лв., 

което е 48.6% от договореното за ОП РЧР европейско съфи-

нансиране. Според данните за финансовото изпълнение на 

Програмата, само от началото на годината, тези траншове от 

страна на Комисията са в размер на 364 млн. лв.  

Вижте повече 

Концепция с комплекс от мерки за интеграция на най-

маргинализираните общности сред етническите малцинс-

тва 

Разработена е Концепция с комплекс от мерки за интеграция 

на най-маргинализираните общности сред етническите мал-
цинства, както и Наръчник за планиране и изпълнение на мер-

ки за интеграцията им на местно ниво. Двата документа са 

реализирани в рамките на проект „Разработване на комплекс-

ни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности 

сред етническите малцинства с фокус върху ромите”. Проек-

тът се изпълнява в периода август 2011 г.- октомври 2013 г. с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социа-

лен фонд. На пресконференцията днес в МТСП експертите от 

екипа представиха пред журналисти социологически данни, 

карта на профила на най-маргинализираните общности и ана-

лиз на прилаганите политики за интеграция на етническите 

малцинства.                                                             Вижте повече 

Социалните партньори ще бъдат включени в следващия 

програмен период на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 

Социалните партньори ще бъдат включени в изпълнението на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-

си” (ОПРЧР) в следващия програмен период 2014 – 2020 г. В 

това увери министърът на труда и социалната политика Ха-

сан Адемов, който откри Международна конференция за раз-

витието на социалните политики чрез използване на евро-

пейски възможности за финансиране. Форумът се организира 

Годишна среща  
на местните власти 2013 

Приоритетите на взаимодействието между централна и мест-

на власт и новите възможности, които ще получат общините 

през следващия програмен период, бяха акцентът на девета-

та годишна среща на Националното сдружение на общините 

в Република България (НСОРБ). Форумът, който се проведе 

в Албена, събра над 1000 души представители на местните 

власти. Тук бяха премиерът Пламен Орешарски и министри-

те на труда и социалната политика Хасан Адемов, на транс-

порта Данаил Папазов, на екологията Искра Михайлова и на 

регионалното развитие Десислава Терзиева;  посланикът на 

страната, председателстваща ЕС – пълномощният министър 

и временно управляващ посолството на Литва Дарюс Гайдис; 
представители на партньорски асоциации на общините от 

цяла Европа; служители на Европейската комисия и др.  

Вижте повече 

Кмет на годината 2013 г. 

Кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова е но-

сителят на наградата "Кмет на годината 2013". Призовете в 

първото издание на конкурса, организиран от Портала на 

българските общини Kmeta.bg, бяха връчени на тържествена 

церемония в курортен комплекс Албена, където от 13 до 15 

октомври се провежда Деветата годишна среща на местните 

власти. Национален алианс за социална отговорност също 

участва в Годишната среща. Церемонията по връчване на 

наградите се излъчи по БНТ на 14 октомври.     Вижте повече 

16 общини - с награда за добро управление 

16 общини получиха отличие Европейски етикет за иновации 

и добро управление на местно ниво. Наградите бяха връчени 

на победителите по време на Деветата годишна среща на 

местните власти, която се провежда в курортния комплекс 

"Албена". Отличия получиха общините Добрич, Русе, Сви-

щов, Перник, Бяла Слатина, Димитровград, Долна Баня, Кир-

ково, Кнежа, Мездра, Поморие, Смядово, София, Смолян, 

Троян и Търговище.                                               Вижте повече 
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от КТ „Подкрепа”, като участие ще вземат експерти от Герма-

ния, Унгария, Румъния , Литва и Португалия.     Вижте повече 

Промяна в Заемното споразумение с МБВР по Проекта за 

социално включване 

Правителството утвърди подписаното изменение в Заемното 

споразумение между България и Международната банка за 

възстановяване и развитие от 2008 г. по Проекта за социално 

включване и предлага на Народното събрание да го ратифи-

цира. С промяната крайният срок за усвояване на средствата 

по заема се удължава с две години – до 30.09.2015 г.  

Вижте повече 

Председателят на ДАЗД посети Дома за деца с умствена 

изостаналост „Св. Николай Чудотворец” в с. Крушари 

Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева посети Дома за 

деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ „Св. Николай Чудотво-

рец” - с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич. Тя проведе 

работни срещи с ръководството и персонала на Дома, с кме-

та на общината, с които обсъди предприетите след извърше-

ни проверки на ДАЗД действия за подобряване на услугата. Г

-жа Жечева се запозна и с условията, при които са настанени 

децата и младежите.                                              Вижте повече 

Ева Жечева е новият председател на Обществения съвет 

към ЦФЛД 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

Ева Жечева ще ръководи Обществения съвет към Център 

„Фонд за лечение на деца" /ЦФЛД/. Тя беше определена на 

днешното заседание на Министерския съвет.     Вижте повече 

Българо-германски обмен на опит се осъществява по 

проект от Оперативната програма „Развитие на човешки-

те ресурси” 

Проучване на действащите политики, програми и проекти, 

провеждани в Германия и България в областта на социално-

то включване и осигуряването на трудова заетост и социал-

ното подпомагане на трайно безработни лица е извършено 

по проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуря-

ване на социалното включване на трайно безработни лица". 

Срокът на изпълнение на проекта е 22 месеца, на обща стой-

ност 986 433, 38 лева.                                             Вижте повече 

Приключи процедура по ранкиране на проекти по мерки 

321, 322 и 313 на ДФЗ 

Резултатите от ранкирането на проектите по заповедите по 

мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в 

селските райони" от последните приеми по мярката през сеп-

тември вече са достъпни за кандидатите по мярката. Ранкин-

гът може да бъде проверен онлайн. Разглеждане на 29 заяв-

ления за подпомагане ще започне и по приема за изграждане 

или подобряване на центрове за културни услуги и центрове 

за социални услуги, получили над 20 точки. Общо подадените 
заявления за този тип инвестиции са 72 броя.     Вижте повече 

ОПАК продължава да инвестира в човешкия ресурс в 

държавната администрация 

Над 100 представители от областните и централните адми-

нистрации се запознаха с условията за кандидатстване по 

новата процедура за подбор на проекти по Оперативна прог-

рама „Административен капацитет" (ОПАК). На информацион-

ния ден, който се проведе на 17 октомври в хотел „Шератон", 

зала „Средец", експерти от Управляващия орган (УО) на 

ОПАК подробно разясниха насоките за кандидатстване, както 

и всички придружаващи документи, които потенциалните бе-

нефициенти следва да попълнят. С настоящата процедура 

ОПАК продължава усилията от предходни години за повиша-

ване на квалификацията на служителите от централната и 

областната администрация чрез обучения в страната.  

Вижте повече 

Четири общини получават държавни имоти за развитие 

на местни социални дейности 

Правителството предостави на четири общини държавни имо-

ти, които местните власти да използват за развитие на соци-

ални дейности. Община Белоградчик получи собствеността 

върху Дома за социални грижи в с. Салаш. В него ще могат да 

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3265&catid=1�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3271&catid=1�
http://sacp.government.bg/novini/2013/10/18/predsedatelyat-na-dazd-poseti-doma-za-deca-s-umstv/�
http://sacp.government.bg/novini/2013/10/16/eva-zhecheva-be-opredelena-za-predsedatel-na-obshe/�
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1504&selid=1504�
http://www.eufunds.bg/bg/oicnews/5316/1�
http://www.eufunds.bg/bg/oicnews/5313/1�


Бр. 40/21.10.2013 г. 

 
бъдат обособени два центъра за настаняване от семеен тип. С 

разкриването на нови социални услуги освен че ще бъде запа-

зен броят на персонала, който в момента обслужва лицата в 

Дома, а ще бъдат разкрити и до осем нови работни места.  

Вижте повече 

Промяна в заемното споразумение с МБВР по Проекта за 

социално включване 

Правителството утвърди подписаното изменение в Заемното 

споразумение между България и Международната банка за 

възстановяване и развитие от 2008 г. по Проекта за социално 

включване и предлага на Народното събрание да го ратифи-

цира. С промяната крайният срок за усвояване на средствата 

по заема се удължава с две години – до 30.09.2015 г., а стой-
ността на заема се намалява от 40 млн. евро на 31 391 644 

евро.                                                                          Вижте повече 

Работа за над 9 700 лица – чрез трудовите борси 

107 трудови борси са проведени в страната до края на месец 

септември. 96 от тях са по проект „Да успеем заедно” на Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси”. 10 734 са 

свободните работни места, обявени от 1 523 работодатели, 

участвали в борсите. На организираните от Агенцията по зае-

тостта директни срещи между работодатели и търсещи работа 

лица 19 940 души са потърсили работа. Броят на започналите 

работа лица е 9 724, като 6 812 от тях са регистрирани в бюра-

та по труда.                                                               Вижте повече 

Над 600 души посетиха борсата „Европейски ден на труда” 

във Варна 

Общо 18 207 безработни са започнали работа през месец юли 

2013 г. От тях на първичния пазар са постъпили на работа 12 

920 безработни. В резултат на активната работа на трудовите 

посредници в бюрата по труда, започналите работа на първич-

ния пазар се увеличават с 1 480 лица, в сравнение със същия 

месец на предходната година.                                Вижте повече 

Опит през практиката: обучения на тема Сензорна интегра-

ция 

От началото на учебната година до сега Обучителният екип на 

Форум „Професионалното образование и 

обучение – приоритет за България“ 

Презентации, представени на дискусионен форум 

„Професионалното образование и обучение – приоритет за 

България”, проведен на 14 октомври 2013 г. в Министерски 

съвет 

Пламен Орешарски: Трябва да доближим образованието 

до потребностите на практиката и до модерните форми 

на преподаване.  

Амбицирани сме да продължим реформите, стартирани в по-

предишния мандат и които бяха практически замразени в 

последните четири години. Наред с това са необходими мер-

ки за по- активна политика за професионална преквалифика-

ция на вече излезлите от образователната система, за да 

изградим образование, което отговаря по-адекватно на пот-

ребностите на трудовия пазар. Това заяви министър-

председателят Пламен Орешарски при откриването на фору-

ма „Професионалното образование и обучение – приоритет 

за България“. В рамките на дискусията, която се организира 

по негова инициатива, премиерът обяви, че образованието 

ще бъде един от приоритетите както в бюджета 2014 г., така 

и за следващите бюджетни периоди.                   Вижте повече 

Анелия Клисарова: Професионалното образование и 

обучение е инвестиция, а не разход   

„Време е да възприемем възгледа за професионалното обра-

зование и обучение като инвестиция, а не като разход“, каза 

министърът на образованието и науката Анелия Клисарова. 

Тя изтъкна, че тази инвестиция  е насочена – към подобрява-

не на качеството на работната сила, към улесняване на  дос-

тъпа до професионално обучение за всички, към създаване 

на нов шанс за рано напусналите и отпадналите от училище, 

към стимулиране на партньорството между бизнеса и профе-

сионалното образование и обучение. „Само така ще се пос-

тигне реална интеграция на трудовия пазар, намаляване на 

младежката безработица и в крайна сметка – интелигентен 

растеж на икономиката“, подчерта министърът. Вижте повече 
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Карин дом, които са член на НАСО, проведе редица обуче-

ния за специалисти от Варна и страната. Като едни от най-

търсените теми се откроиха "Сензорна интеграция" и 

"Работа в мултисензорни среди".                         Вижте повече 

Обучение на учители от община Свищов 

На 8 и 9 октомври обучителен екип на Фондация „Карин Дом“ 

проведе обучение на учители и специалисти от общообразо-

вателните детски градини и училища в община Свищов. Обу-

чението започна с посещение на ОДЗ „Радост“ гр. Свищов, 

където обучителите наблюдаваха занимания с включени в 

тях деца със специални образователни потребности.  Обуче-

нието продължи в пленарната зала на община Свищов. Екс-

пертите направиха сравнение и изясниха разликите между 
интегрираното и приобщаващото образование. Вижте повече 

ЦОП „Усмивка“ проведе футболен турнир 

На 11 октомври се проведе футболен турнир, организиран от 

Център за обществена подкрепа „Усмивка“, които са член на 

НАСО. В мероприятието участие взеха деца от различни 

училища. Младите състезатели премериха сили в продълже-

ние на няколко часа.                                              Вижте повече 

Социални центрове във Варна отпразнуваха петата си 

годишнина 

Девет от центровете за социална рехабилитация и интегра-

ция за хората с увреждания във Варна отбелязаха с изложба 

и концерт 5-годишнината от създаването си. Всички те пред-

лагат специфични социални услуги, които са делегирани за 

изпълнение от държавата и местната власт и развиват раз-

лични дейности за социално включване. Събитието предиз-

вика огромен интерес както сред потребителите на услугите 

– възрастни хора в неравностойно положение и деца със 

специални нужди, така и сред техните семейства.  

Вижте повече 

Варна даде старт на надпреварата за дръзки идеи 

Над 50 граждани, представители на неправителствени орга-

низации и журналисти присъстваха днес на информационния 

ден в община Варна за разясняване на условията за участие 

в конкурса на фондация Bloomberg Philanthropies, която е ос-

нована от кмета на Ню Йорк Майкъл Блумбърг. Неотдавна 

варненският кмет Иван Портних съобщи, че ще се включи в 

обявеното от фондацията предизвикателство за кметове на 

големите европейски градове с население над 100 000 души. 

Благотворителната организация ще финансира с 5 милиона 

евро най-иновативната идея за развитие на града.  

Вижте повече 

Община Пловдив създаде социална инфраструктура за 

деца в риск 

Материална база за напълно нови социални услуги за деца в 

риск създаде Община Пловдив с реализирането на проекта 

„Социална инфраструктура в град Пловдив – модел за по-
добра грижа за децата”. Той приключва почти една година по-

рано и бе изпълнен по Оперативна програма „Регионално раз-

витие”, обяви днес по време на заключителна пресконферен-

ция кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев. Общата 

стойност на проекта е малко над 3.75 млн. лв., като 3.188 млн. 

лв. са финансовата помощ от страна на Европейския фонд за 

регионално развитие, а останалите 563 хил. лeва – съфинан-

сиране от държавния бюджет на Р България.      Вижте повече 

Пловдив спечели проект за Комплекс за услуги за деца и 

техните семейства 

Безвъзмездна финансова помощ в размер на почти 600 000 

лева ще получи община Пловдив по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. Заместник-кметът по спорт, 

младежки дейности и социална политика Георги Титюков под-

писа договор по процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ за 

финансиране на спечеления от общината проект „Изграждане 

на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 

години и техните семейства в Община Пловдив. Операцията 

се реализира в съответствие с целите и приоритетите, залег-

нали в политическия документ Национална стратегия „Визия 

за деинституционализация на децата на Република Бълга-

рия“.                                                                          Вижте повече 
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Пловдив е Европейски град на спорта за 2014-та година 

Пловдив е обявен за Европейски град на спорта през 2014-та 

година. Новината съобщиха членът на Европейският парла-

мент Андрей Ковачев, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и 

заместник-кметът по спорт Георги Титюков. За мен като кмет 

е изключително радостно да съобщя, че Пловдив е обявен за 

един от 14-те градове на спорта през следващата година и е 

първият български град, който печели тази чест, заяви инж. 

Иван Тотев.                                                            Вижте повече 

Център за равнопоставеност на хората с увреждания в 

Русенски университет 

Център за равнопоставеност на хората с увреждания се ос-

новава в Русенския университет. Инициативата е по проект 
MIS-ETC Code 543 „Създаване на партньорска мрежа от рав-

нопоставени центрове за хора с увреждания”, финансиран от 

Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – 

България 2007 – 2013, в който активен участник е студентс-

кият клуб на русенското висше училище „Различни, но рав-

ни“.                                                                          Вижте повече 

Център за равнопоставеност на хора с увреждания в  

Разград                                                                  Вижте повече 

Агенцията за хората с увреждания получи символ на 

правата на човека 

Изпълнителният директор на Агенцията за хората с уврежда-

ния г-н Минчо Коралски прие пластика с универсалния сим-

вол на правата на човека в знак на признание за усилията на 

Агенцията за хората с увреждания за отстояване на правата 

на човека и в частност на хората с увреждания в Бълга-

рия.Агенцията за хората с увреждания е първата държавна 

институция, която получи този символ като част от инициати-

вата "Бъди част от универсалния символ на правата на чове-

ка – направи го свой!"                                            Вижте повече 

Вечер на добродетелите събра 100 500 лв. за деца с ув-

реждания 

На 10 октомври 2013 г. в Sofia Event Center, Paradise Center, 

фондация „За Нашите Деца“ проведе четвъртото издание на 

благотворителното събитие Вечер на добродетелите под пат-

ронажа на британския посланик Джонатан Алън.С помощта на 

присъстващите повече от 200 гости от културните и бизнес 

средите бяха набрани 100 500 лв., с които фондацията ще 

намери семейства за изоставени деца с увреждания, както и 

ще помогне с медицински и социални грижи на деца със спе-

цифични нужди.                                                       Вижте повече 

На обща кръгла маса бяха поставени проблемите на нез-

рящите хора в Русе 

На обща кръгла маса бяха поставени проблемите на незря-

щите хора в Русе. Форумът, който днес бе събрал много от 

хората с намалено зрение и техните придружители, бе открит 

и ръководен от проф. Тодорка Генова декан на факултет 
„Обществено здраве и здравни грижи“ в РУ "А. Кънчев" и 

председател на Областния съвет на БЧК в Русе. Домакин на 

събитието бе Областна администрация. Интерес сред присъс-

тващите предизвика, докладът изготвен от В. Мардеросова 

председател на регионалната структура на Съюза на слепите 

в България.                                                               Вижте повече 

Откриват център за обществена подкрепа в Созопол 

Център за обществена подкрепа започва дейността си в Созо-

пол. Дейностите се реализират от Областния съвет на БЧК-

Бургас в партньорство с община Созопол.За да се реализира 

новата социална услуга ,община Созопол предостави безвъз-

мездно общинска сграда, в която 25 деца от общината ще 

получат помощ и подкрепа от специалистите.     Вижте повече 

Ученици участваха в среща за дарителството 

По инициатива на информационните центрове на „Аурубис 

България" в Пирдоп  и Златица и съвместно с Фондация 

"Помощ за благотворителността в България" се проведе сре-

ща разговор между представители на фондацията и ученици 

от двата града. На срещата се отзоваха възпитаници на сред-

ните училища в Пирдоп и Златица. Младежите от СОУ „Саво 

Савов" Пирдоп и младежите от СОУ „Св. Паисий Хилендарс-

ки" Златица се събраха да вземат участие в мероприятието.  

Вижте повече 
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Да подадем ръка – инициатива на ХобиСклуб 

Международният ден на белия бастун – символа на незрящи-

те – е обявен в САЩ на 15 октомври 1970 г. по инициатива на 

неправителствената международна федерация на слепите 

"International Federation of the Blind". Началото на историята 

на белия бастун е положено още през 1921 г. В английския 

град Бристол живял младият фотограф Джеймс Бигс, който 

след претърпяна злополука изгубил зрението си. Наложило 

му се да започне нов живот и той започнал да се учи да се 

движи самостоятелно из града с помощта на бастун. След 

известно време обаче той усетил, че на неговия черен бастун 

не реагират нито пешеходците, нито шофьорите. Тогава Бигс 

боядисал бастуна си в бяло и той се превърнал изведнъж в 
символ, в пропуск и в удостоверение за слепите от цял свят. 

ХобиСклуб, Добрич започна своята подготовка за отбелязва-

нето на „Денят на белия бастун” още от 14 октомври със сре-

ща на ученици от 9-а клас, с курсов ръководител г-жа Силвия 

Стойчева и любезното съдействие на директора на СОУ 

„П.Р.Славейков”- Добрич, г-н Георгиев и зам.директор г-жа 

Митева. 

С голямо внимание и уважение към незрящите учениците 

изслушаха лекцията на г-н Иван Тодоров, председател на 

ХобиСклуб, за езика на белия бастун. На младите възпитани-

ци бяха раздадени  диплянки „Когато сме с човек без зрение”, 

които описват към основните правила. 

На 15 октомври „Лайнс”клуб –Добрич подари на „ХобиСклуб” 

10 бели бастуна. „Денят на белия бастун ” продължи в базата 

на „ХобиСклуб” със същите ученици, които демонстрираха 

наученото от предния ден. Със завързани очи и бял бастун те 

преминаха по стълбището. Срещата продължи с почерпка на 

гости и членове от „ХобиСклуб” с домашно приготвени слад-

ки, благодарности, пожелания за нови срещи и обещания за 

подадена ръка. 

Текст: Иван Тодоров 

Пътуваща фотоизложба "ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ" 

На 15ти октомври от 18.30 часа в Център за култура и дебат 

"Червената къща" бе открита пътуваща фотоизложба 

“Включени, не заключени”. С фотоизложбата започва Кампа-

ния за набиране на обществена подкрепа за реформа на за-

конодателството 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.                                         Вижте Репортаж  

Международен правен семинар "Права в действие - след-

ващи стъпки" 

На 16 и 17 октомври в Гранд хотел "София" се проведе меж-

дународен правен семинар на тема "Права в действие - след-
ващи стъпки".  Целта на правния семинар бе създаването на 

пространство за споделяне на експертни познания и сравни-

телна информация относно прилагането на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания, като поставя специ-

ален фокус върху концепцията за подкрепено вземане на 

решение, предвидена в чл. 12 на Конвенцията. Форумът бе с 

международно участие и предостави възможност на нацио-

налните и международни участници да споделят мнения, 

аргументи и коментари относно необходимите промени в 

правната рамка във връзка с въвеждането на тази концепция 

в българското законодателство.  

Национален детски конкурс за авторска приказка 

 „Ще ти разкажа приказка” 

Дирекция “Култура” на Столична община, организира трети 
Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разка-
жа приказка”. Конкурсът е част от Календара на културните 
събития на Столична община. Конкурсът е на свободна тема и 
в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-
12 години и 13-15 години. Творби ще се приемат до 15 декемв-
ри 2013 г., включително, до 17.00 ч.                      Вижте повече 
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ПРЕДСТОЯЩО 

21 октомври – Информационен ден по процедура за централ-
ните администрации по подприоритет 3.1 на ОПАК 

21 октомври - Официално откриване на кампания за борба с 
рака на гърдата, гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 16.  

22 октомври - Семинар Добри практики в област Смолян по 
програма ЕТС „Гърция – България“, ОИЦ – Смолян 

Среща с представители на регионалните експертно-
консултантски и информационни центрове „Читалища“- Варна 
и Ямбол 

23 октомври - Годишно информационно събитие - Ден на от-
ворените врати по Оперативна програма „Административен 
капацитет" (ОПАК) 

Информационна среща: „Новите оперативни програми 2014 – 
2020“, ОИЦ – Благоевград, „Червената зала“ на Американски 
университет 

„Оперативните програми и инструмента Jeremie в подкрепа на 
кооперациите и социалното предприемачество“, ОИЦ-Видин 

Регионална конференция с потребителските кооперации 

24 октомври - „Новите оперативни програми 2014 – 2020“, 
информационна среща на ОИЦ – Благоевград в Гоце Делчев 

25 октомври - „Новите оперативни програми 2014 – 2020“, 
информационна среща на ОИЦ – Благоевград в Сандански 

25-27 октомври - Обучение за млади предприемачи от Видин 
и Зайчар, Видин 

26 октомври – Форум Ключ.NET, София 

5-6 ноември – Обучителен семинар „Партньорство с работо-
датели: Маркетинг и умения за намиране на работа“, Брюксел, 
Белгия 

Семинарът се организира в рамките на тематичната група на 
EPR (Европейска платформа за рехабилитация) по 
"Партньорство с работодатели". Тематичната група се коорди-
нира от секретариата на EPR и включва водещия опит на 
Майк Евънс, EPR консултант и бивш председател на Евро-
пейския съюз по подкрепена заетост (EUSE). Програмата и 
регистрацията са на английски език. 

24 октомври - Фотоизложба "Снимки на 1 символ" 

На 24 октомври 2013 г. в „+ това“ в София се открива фотоиз-
ложбата „Снимки на 1 символ“. В изложбата са показани фо-
тографии, изпратени за участие във фотоконкурса „Снимай 
МЕ – бъди част от универсалния символ на правата на чове-
ка”, който се проведе от 1 август до 15 септември 2013 г.  

Фотоизложбата е част от инициативата "Бъди част от универ-
салния символ на правата на човека – направи го свой!", коя-
то е насочена към популяризиране на универсалния символ 
в България. Тя се реализира от Фондация Арт.Е, в партньор-
ство с Фондация Сила за живот Пламен Толев, която е член 
на НАСО, и с подкрепата на Национален център „Европейски 
младежки програми и инициативи” по "Програма Младежта в 
действие" на Европейския съюз.  

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. 

31 октомври - Национален семинар за ръководители на 
Центрове за социална рехабилитация и интеграция 

През първата половина на 2013 г. НАСО реализира поредица 
от семинари във връзка с подготовката и приемането на но-
вото методическо ръководство за  услугата „Център за соци-
ална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ). Програмата на 
предстоящия семинар е насочена към целодневна и конкрет-
на работа по текстовете на методиката, нейното практическо 
приложение, както по организация на дейността, така и по 
необходимата документация, отчетност и контрол. 

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"  

Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората 
към ВСС, ВАС, ВКС, Прокуратурата на РБ и МВР 

ОПАК предоставя 10 млн. лв. за развитие на електронното 
управление 

Покани за участие в търгове на ЕК 

VT/2013/069 Програма ПРОГРЕС, Изграждане и управление 
на социално-политическа мрежа (информацията е на англ. 
език) 

VP/2013/011 Подготвително действие: Информационни цент-
рове за ЕС миграционни и командировани служители
(информацията е на англ. език) 

СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на ЗИД на Закона за безопасни и здравословни усло-
вия на труд 

План за изпълнение на Стратегия за развитие на добровол-
ните формирования за защита при бедствия, пожари и други 
извънредни ситуации в Република България 

ПМС за изменение на Наредба за вътрешния оборот на елек-
тронни документи и документи на хартиен носител в адми-
нистрациите 

Проект на Закон за фискален съвет 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туриз-
ма 

Постановление за създаване на Съвет за развитие при Ми-
нистерския съвет  

Конвергентна програма 2013–2016 г.  

Актуализирана стратегия по заетостта на Република Бълга-
рия 2013-2020 г. 

Националната програма „Превенция на самоубийствата в 
Република България 2013-2018 г. 

План за действие към Националната програма “Превенция на 
самоубийствата в Република България 2013 – 2018 г. 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни 
болести 2014-2020 г. 

Трети вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014-2020 г. 

 

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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КАЛЕНДАР
22 октомври - Световен ден на заекващите
24 октомври - Световен ден на ООН
Световен ден на информацията за развитие
Празник на град Разлог
26 октомври - Димитровден
Празник на българския строител 
Празник на град Сливен 
27 октомври - Празник на град Бобов дол и на селата 
Акациево, Буря, Горан и Добролево

НАСО поздравява всички именници, ангажираните в строителния сектор у нас и жителите на населените места с официални празници през седмицата!
НОВИНИ
Обучение "Заетост на хора с увреждания в интегрирана работна среда"
На 17.10.2013 г. във Vision Hall, гр. Варна НАСО проведе обучение на тема "Заетост на хора с увреждания в интегрирана работна среда". Обучението е част от дейностите по проект "Партньорство за по-добър живот". По време на обучението бяха представени успешни примери и добри практики от Европа в сферата на подкрепената заетост и работата на хора с увреждания в интегрирана работна среда, както и бяха обсъдени възможностите за национално и европейско партньорство за по-ефективна подкрепа на хора с увреждания. Бяха представени още нормативната база по отношение на трудовите права на хора с увреждания и мерките за стимулиране на работодатели за наемане на хора с увреждания. 
Вижте повече
Международното сътрудничество в областта на борбата срещу недекларирания труд
МТСП ще продължи международното сътрудничество в областта на борбата срещу недекларирания труд. В това увери заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова, която участва днес в кръгла маса на тема „Проблеми на недекларирания труд” в Загреб, Хърватия. Дискусията предшества Четвъртата регионална кръгла маса на тема „Социален диалог в Югоизточна Европа”, която се проведе в Загреб на 18 октомври 2013 г.                   Вижте повече
България е първенец по усвояване на средствата от Европейския социален фонд за тази година
България и Германия са на първо място по усвояване на средства от Европейския социален фонд за периода януари – септември 2013 г. Това показват финансовите данни за напредъка на изпълнението на Социалния фонд на ЕС. От началото на 2013 г., Европейската комисия е превела на страната 16.9% от общия размер на договорените средства за програмния период 2007-2013 г., като средното равнище за ЕС е 11.0%. От старта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, размерът на извършените траншове от страна на Европейската комисия възлиза на 980.5 млн. лв., което е 48.6% от договореното за ОП РЧР европейско съфинансиране. Според данните за финансовото изпълнение на Програмата, само от началото на годината, тези траншове от страна на Комисията са в размер на 364 млн. лв. 
Вижте повече
Концепция с комплекс от мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства
Разработена е Концепция с комплекс от мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства, както и Наръчник за планиране и изпълнение на мерки за интеграцията им на местно ниво. Двата документа са реализирани в рамките на проект „Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите”. Проектът се изпълнява в периода август 2011 г.- октомври 2013 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. На пресконференцията днес в МТСП експертите от екипа представиха пред журналисти социологически данни, карта на профила на най-маргинализираните общности и анализ на прилаганите политики за интеграция на етническите малцинства.                                                             Вижте повече
Социалните партньори ще бъдат включени в следващия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Социалните партньори ще бъдат включени в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) в следващия програмен период 2014 – 2020 г. В това увери министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който откри Международна конференция за развитието на социалните политики чрез използване на европейски възможности за финансиране. Форумът се организира от КТ „Подкрепа”, като участие ще вземат експерти от Германия, Унгария, Румъния , Литва и Португалия.     Вижте повече
Промяна в Заемното споразумение с МБВР по Проекта за социално включване
Правителството утвърди подписаното изменение в Заемното споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2008 г. по Проекта за социално включване и предлага на Народното събрание да го ратифицира. С промяната крайният срок за усвояване на средствата по заема се удължава с две години – до 30.09.2015 г. 
Вижте повече
Председателят на ДАЗД посети Дома за деца с умствена изостаналост „Св. Николай Чудотворец” в с. Крушари
Председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева посети Дома за деца с умствена изостаналост /ДДУИ/ „Св. Николай Чудотворец” - с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич. Тя проведе работни срещи с ръководството и персонала на Дома, с кмета на общината, с които обсъди предприетите след извършени проверки на ДАЗД действия за подобряване на услугата. Г-жа Жечева се запозна и с условията, при които са настанени децата и младежите.                                              Вижте повече
Ева Жечева е новият председател на Обществения съвет към ЦФЛД
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева ще ръководи Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца" /ЦФЛД/. Тя беше определена на днешното заседание на Министерския съвет.     Вижте повече
Българо-германски обмен на опит се осъществява по проект от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”
Проучване на действащите политики, програми и проекти, провеждани в Германия и България в областта на социалното включване и осигуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на трайно безработни лица е извършено по проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социалното включване на трайно безработни лица". Срокът на изпълнение на проекта е 22 месеца, на обща стойност 986 433, 38 лева.                                             Вижте повече
Приключи процедура по ранкиране на проекти по мерки 321, 322 и 313 на ДФЗ
Резултатите от ранкирането на проектите по заповедите по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони" от последните приеми по мярката през септември вече са достъпни за кандидатите по мярката. Ранкингът може да бъде проверен онлайн. Разглеждане на 29 заявления за подпомагане ще започне и по приема за изграждане или подобряване на центрове за културни услуги и центрове за социални услуги, получили над 20 точки. Общо подадените заявления за този тип инвестиции са 72 броя.     Вижте повече
ОПАК продължава да инвестира в човешкия ресурс в държавната администрация
Над 100 представители от областните и централните администрации се запознаха с условията за кандидатстване по новата процедура за подбор на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК). На информационния ден, който се проведе на 17 октомври в хотел „Шератон", зала „Средец", експерти от Управляващия орган (УО) на ОПАК подробно разясниха насоките за кандидатстване, както и всички придружаващи документи, които потенциалните бенефициенти следва да попълнят. С настоящата процедура ОПАК продължава усилията от предходни години за повишаване на квалификацията на служителите от централната и областната администрация чрез обучения в страната. 
Вижте повече
Четири общини получават държавни имоти за развитие на местни социални дейности
Правителството предостави на четири общини държавни имоти, които местните власти да използват за развитие на социални дейности. Община Белоградчик получи собствеността върху Дома за социални грижи в с. Салаш. В него ще могат да бъдат обособени два центъра за настаняване от семеен тип. С разкриването на нови социални услуги освен че ще бъде запазен броят на персонала, който в момента обслужва лицата в Дома, а ще бъдат разкрити и до осем нови работни места. 
Вижте повече
Промяна в заемното споразумение с МБВР по Проекта за социално включване
Правителството утвърди подписаното изменение в Заемното споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие от 2008 г. по Проекта за социално включване и предлага на Народното събрание да го ратифицира. С промяната крайният срок за усвояване на средствата по заема се удължава с две години – до 30.09.2015 г., а стойността на заема се намалява от 40 млн. евро на 31 391 644 евро.                                                                          Вижте повече
Работа за над 9 700 лица – чрез трудовите борси
107 трудови борси са проведени в страната до края на месец септември. 96 от тях са по проект „Да успеем заедно” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 10 734 са свободните работни места, обявени от 1 523 работодатели, участвали в борсите. На организираните от Агенцията по заетостта директни срещи между работодатели и търсещи работа лица 19 940 души са потърсили работа. Броят на започналите работа лица е 9 724, като 6 812 от тях са регистрирани в бюрата по труда.                                                               Вижте повече
Над 600 души посетиха борсата „Европейски ден на труда” във Варна
Общо 18 207 безработни са започнали работа през месец юли 2013 г. От тях на първичния пазар са постъпили на работа 12 920 безработни. В резултат на активната работа на трудовите посредници в бюрата по труда, започналите работа на първичния пазар се увеличават с 1 480 лица, в сравнение със същия месец на предходната година.                                Вижте повече
Опит през практиката: обучения на тема Сензорна интеграция
От началото на учебната година до сега Обучителният екип на Карин дом, които са член на НАСО, проведе редица обучения за специалисти от Варна и страната. Като едни от най-търсените теми се откроиха "Сензорна интеграция" и "Работа в мултисензорни среди".                         Вижте повече
Обучение на учители от община Свищов
На 8 и 9 октомври обучителен екип на Фондация „Карин Дом“ проведе обучение на учители и специалисти от общообразователните детски градини и училища в община Свищов. Обучението започна с посещение на ОДЗ „Радост“ гр. Свищов, където обучителите наблюдаваха занимания с включени в тях деца със специални образователни потребности.  Обучението продължи в пленарната зала на община Свищов. Експертите направиха сравнение и изясниха разликите между интегрираното и приобщаващото образование. Вижте повече
ЦОП „Усмивка“ проведе футболен турнир
На 11 октомври се проведе футболен турнир, организиран от Център за обществена подкрепа „Усмивка“, които са член на НАСО. В мероприятието участие взеха деца от различни училища. Младите състезатели премериха сили в продължение на няколко часа.                                              Вижте повече
Социални центрове във Варна отпразнуваха петата си годишнина
Девет от центровете за социална рехабилитация и интеграция за хората с увреждания във Варна отбелязаха с изложба и концерт 5-годишнината от създаването си. Всички те предлагат специфични социални услуги, които са делегирани за изпълнение от държавата и местната власт и развиват различни дейности за социално включване. Събитието предизвика огромен интерес както сред потребителите на услугите – възрастни хора в неравностойно положение и деца със специални нужди, така и сред техните семейства. 
Вижте повече
Варна даде старт на надпреварата за дръзки идеи
Над 50 граждани, представители на неправителствени организации и журналисти присъстваха днес на информационния ден в община Варна за разясняване на условията за участие в конкурса на фондация Bloomberg Philanthropies, която е основана от кмета на Ню Йорк Майкъл Блумбърг. Неотдавна варненският кмет Иван Портних съобщи, че ще се включи в обявеното от фондацията предизвикателство за кметове на големите европейски градове с население над 100 000 души. Благотворителната организация ще финансира с 5 милиона евро най-иновативната идея за развитие на града. 
Вижте повече
Община Пловдив създаде социална инфраструктура за деца в риск
Материална база за напълно нови социални услуги за деца в риск създаде Община Пловдив с реализирането на проекта „Социална инфраструктура в град Пловдив – модел за по-добра грижа за децата”. Той приключва почти една година по-рано и бе изпълнен по Оперативна програма „Регионално развитие”, обяви днес по време на заключителна пресконференция кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев. Общата стойност на проекта е малко над 3.75 млн. лв., като 3.188 млн. лв. са финансовата помощ от страна на Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 563 хил. лeва – съфинансиране от държавния бюджет на Р България.      Вижте повече
Пловдив спечели проект за Комплекс за услуги за деца и техните семейства
Безвъзмездна финансова помощ в размер на почти 600 000 лева ще получи община Пловдив по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков подписа договор по процедура „Шанс за щастливо бъдеще“ за финансиране на спечеления от общината проект „Изграждане на Комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства в Община Пловдив. Операцията се реализира в съответствие с целите и приоритетите, залегнали в политическия документ Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата на Република България“.                                                                          Вижте повече
Пловдив е Европейски град на спорта за 2014-та година
Пловдив е обявен за Европейски град на спорта през 2014-та година. Новината съобщиха членът на Европейският парламент Андрей Ковачев, кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и заместник-кметът по спорт Георги Титюков. За мен като кмет е изключително радостно да съобщя, че Пловдив е обявен за един от 14-те градове на спорта през следващата година и е първият български град, който печели тази чест, заяви инж. Иван Тотев.                                                            Вижте повече
Център за равнопоставеност на хората с увреждания в Русенски университет
Център за равнопоставеност на хората с увреждания се основава в Русенския университет. Инициативата е по проект MIS-ETC Code 543 „Създаване на партньорска мрежа от равнопоставени центрове за хора с увреждания”, финансиран от Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, в който активен участник е студентският клуб на русенското висше училище „Различни, но равни“.                                                                          Вижте повече
Център за равнопоставеност на хора с увреждания в 
Разград                                                                  Вижте повече
Агенцията за хората с увреждания получи символ на правата на човека
Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания г-н Минчо Коралски прие пластика с универсалния символ на правата на човека в знак на признание за усилията на Агенцията за хората с увреждания за отстояване на правата на човека и в частност на хората с увреждания в България.Агенцията за хората с увреждания е първата държавна институция, която получи този символ като част от инициативата "Бъди част от универсалния символ на правата на човека – направи го свой!"                                            Вижте повече
Вечер на добродетелите събра 100 500 лв. за деца с увреждания
На 10 октомври 2013 г. в Sofia Event Center, Paradise Center, фондация „За Нашите Деца“ проведе четвъртото издание на благотворителното събитие Вечер на добродетелите под патронажа на британския посланик Джонатан Алън.С помощта на присъстващите повече от 200 гости от културните и бизнес средите бяха набрани 100 500 лв., с които фондацията ще намери семейства за изоставени деца с увреждания, както и ще помогне с медицински и социални грижи на деца със специфични нужди.                                                       Вижте повече
На обща кръгла маса бяха поставени проблемите на незрящите хора в Русе
На обща кръгла маса бяха поставени проблемите на незрящите хора в Русе. Форумът, който днес бе събрал много от хората с намалено зрение и техните придружители, бе открит и ръководен от проф. Тодорка Генова декан на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ в РУ "А. Кънчев" и председател на Областния съвет на БЧК в Русе. Домакин на събитието бе Областна администрация. Интерес сред присъстващите предизвика, докладът изготвен от В. Мардеросова председател на регионалната структура на Съюза на слепите в България.                                                               Вижте повече
Откриват център за обществена подкрепа в Созопол
Център за обществена подкрепа започва дейността си в Созопол. Дейностите се реализират от Областния съвет на БЧК-Бургас в партньорство с община Созопол.За да се реализира новата социална услуга ,община Созопол предостави безвъзмездно общинска сграда, в която 25 деца от общината ще получат помощ и подкрепа от специалистите.     Вижте повече
Ученици участваха в среща за дарителството
По инициатива на информационните центрове на „Аурубис България" в Пирдоп  и Златица и съвместно с Фондация "Помощ за благотворителността в България" се проведе среща разговор между представители на фондацията и ученици от двата града. На срещата се отзоваха възпитаници на средните училища в Пирдоп и Златица. Младежите от СОУ „Саво Савов" Пирдоп и младежите от СОУ „Св. Паисий Хилендарски" Златица се събраха да вземат участие в мероприятието. 
Вижте повече
Бр. 40/21.10.2013 г.
ПРЕДСТОЯЩО
21 октомври – Информационен ден по процедура за централните администрации по подприоритет 3.1 на ОПАК
21 октомври - Официално откриване на кампания за борба с рака на гърдата, гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ № 16. 
22 октомври - Семинар Добри практики в област Смолян по програма ЕТС „Гърция – България“, ОИЦ – Смолян
Среща с представители на регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища“- Варна и Ямбол
23 октомври - Годишно информационно събитие - Ден на отворените врати по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК)
Информационна среща: „Новите оперативни програми 2014 – 2020“, ОИЦ – Благоевград, „Червената зала“ на Американски университет
„Оперативните програми и инструмента Jeremie в подкрепа на кооперациите и социалното предприемачество“, ОИЦ-Видин
Регионална конференция с потребителските кооперации
24 октомври - „Новите оперативни програми 2014 – 2020“, информационна среща на ОИЦ – Благоевград в Гоце Делчев
25 октомври - „Новите оперативни програми 2014 – 2020“, информационна среща на ОИЦ – Благоевград в Сандански
25-27 октомври - Обучение за млади предприемачи от Видин и Зайчар, Видин
26 октомври – Форум Ключ.NET, София
5-6 ноември – Обучителен семинар „Партньорство с работодатели: Маркетинг и умения за намиране на работа“, Брюксел, Белгия
Семинарът се организира в рамките на тематичната група на EPR (Европейска платформа за рехабилитация) по "Партньорство с работодатели". Тематичната група се координира от секретариата на EPR и включва водещия опит на Майк Евънс, EPR консултант и бивш председател на Европейския съюз по подкрепена заетост (EUSE). Програмата и регистрацията са на английски език.

Бр. 40/21.10.2013 г.
Бр. 40/21.10.2013 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
24 октомври - Фотоизложба "Снимки на 1 символ"
На 24 октомври 2013 г. в „+ това“ в София се открива фотоизложбата „Снимки на 1 символ“. В изложбата са показани фотографии, изпратени за участие във фотоконкурса „Снимай МЕ – бъди част от универсалния символ на правата на човека”, който се проведе от 1 август до 15 септември 2013 г. 
Фотоизложбата е част от инициативата "Бъди част от универсалния символ на правата на човека – направи го свой!", която е насочена към популяризиране на универсалния символ в България. Тя се реализира от Фондация Арт.Е, в партньорство с Фондация Сила за живот Пламен Толев, която е член на НАСО, и с подкрепата на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по "Програма Младежта в действие" на Европейския съюз. 
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" 
Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората към ВСС, ВАС, ВКС, Прокуратурата на РБ и МВР
ОПАК предоставя 10 млн. лв. за развитие на електронното управление
Покани за участие в търгове на ЕК
VT/2013/069 Програма ПРОГРЕС, Изграждане и управление на социално-политическа мрежа (информацията е на англ. език)
VP/2013/011 Подготвително действие: Информационни центрове за ЕС миграционни и командировани служители(информацията е на англ. език)
Проект на ЗИД на Закона за безопасни и здравословни условия на труд
План за изпълнение на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България
ПМС за изменение на Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
Проект на Закон за фискален съвет
Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма
Постановление за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет 
Конвергентна програма 2013–2016 г. 
Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020 г.
Националната програма „Превенция на самоубийствата в Република България 2013-2018 г.
План за действие към Националната програма “Превенция на самоубийствата в Република България 2013 – 2018 г.
Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
Трети вариант на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
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
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.
31 октомври - Национален семинар за ръководители на Центрове за социална рехабилитация и интеграция
През първата половина на 2013 г. НАСО реализира поредица от семинари във връзка с подготовката и приемането на новото методическо ръководство за  услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ). Програмата на предстоящия семинар е насочена към целодневна и конкретна работа по текстовете на методиката, нейното практическо приложение, както по организация на дейността, така и по необходимата документация, отчетност и контрол.
СЪБИТИЯ НА НАСО
Годишна среща 
на местните власти 2013
Приоритетите на взаимодействието между централна и местна власт и новите възможности, които ще получат общините през следващия програмен период, бяха акцентът на деветата годишна среща на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Форумът, който се проведе в Албена, събра над 1000 души представители на местните власти. Тук бяха премиерът Пламен Орешарски и министрите на труда и социалната политика Хасан Адемов, на транспорта Данаил Папазов, на екологията Искра Михайлова и на регионалното развитие Десислава Терзиева;  посланикът на страната, председателстваща ЕС – пълномощният министър и временно управляващ посолството на Литва Дарюс Гайдис; представители на партньорски асоциации на общините от цяла Европа; служители на Европейската комисия и др. 
Вижте повече
Кмет на годината 2013 г.
Кметът на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова е носителят на наградата "Кмет на годината 2013". Призовете в първото издание на конкурса, организиран от Портала на българските общини Kmeta.bg, бяха връчени на тържествена церемония в курортен комплекс Албена, където от 13 до 15 октомври се провежда Деветата годишна среща на местните власти. Национален алианс за социална отговорност също участва в Годишната среща. Церемонията по връчване на наградите се излъчи по БНТ на 14 октомври.     Вижте повече
16 общини - с награда за добро управление
16 общини получиха отличие Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Наградите бяха връчени на победителите по време на Деветата годишна среща на местните власти, която се провежда в курортния комплекс "Албена". Отличия получиха общините Добрич, Русе, Свищов, Перник, Бяла Слатина, Димитровград, Долна Баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Поморие, Смядово, София, Смолян, Троян и Търговище.                                               Вижте повече
Форум „Професионалното образование и обучение – приоритет за България“
Презентации, представени на дискусионен форум „Професионалното образование и обучение – приоритет за България”, проведен на 14 октомври 2013 г. в Министерски съвет
Пламен Орешарски: Трябва да доближим образованието до потребностите на практиката и до модерните форми на преподаване. 
Амбицирани сме да продължим реформите, стартирани в по-предишния мандат и които бяха практически замразени в последните четири години. Наред с това са необходими мерки за по- активна политика за професионална преквалификация на вече излезлите от образователната система, за да изградим образование, което отговаря по-адекватно на потребностите на трудовия пазар. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски при откриването на форума „Професионалното образование и обучение – приоритет за България“. В рамките на дискусията, която се организира по негова инициатива, премиерът обяви, че образованието ще бъде един от приоритетите както в бюджета 2014 г., така и за следващите бюджетни периоди.                   Вижте повече
Анелия Клисарова: Професионалното образование и обучение е инвестиция, а не разход  
„Време е да възприемем възгледа за професионалното образование и обучение като инвестиция, а не като разход“, каза министърът на образованието и науката Анелия Клисарова. Тя изтъкна, че тази инвестиция  е насочена – към подобряване на качеството на работната сила, към улесняване на  достъпа до професионално обучение за всички, към създаване на нов шанс за рано напусналите и отпадналите от училище, към стимулиране на партньорството между бизнеса и професионалното образование и обучение. „Само така ще се постигне реална интеграция на трудовия пазар, намаляване на младежката безработица и в крайна сметка – интелигентен растеж на икономиката“, подчерта министърът. Вижте повече
Бр. 40/21.10.2013 г.
Бр. 40/21.10.2013 г.
Да подадем ръка – инициатива на ХобиСклуб
Международният ден на белия бастун – символа на незрящите – е обявен в САЩ на 15 октомври 1970 г. по инициатива на неправителствената международна федерация на слепите "International Federation of the Blind". Началото на историята на белия бастун е положено още през 1921 г. В английския град Бристол живял младият фотограф Джеймс Бигс, който след претърпяна злополука изгубил зрението си. Наложило му се да започне нов живот и той започнал да се учи да се движи самостоятелно из града с помощта на бастун. След известно време обаче той усетил, че на неговия черен бастун не реагират нито пешеходците, нито шофьорите. Тогава Бигс боядисал бастуна си в бяло и той се превърнал изведнъж в символ, в пропуск и в удостоверение за слепите от цял свят.
ХобиСклуб, Добрич започна своята подготовка за отбелязването на „Денят на белия бастун” още от 14 октомври със среща на ученици от 9-а клас, с курсов ръководител г-жа Силвия Стойчева и любезното съдействие на директора на СОУ „П.Р.Славейков”- Добрич, г-н Георгиев и зам.директор г-жа Митева.
С голямо внимание и уважение към незрящите учениците изслушаха лекцията на г-н Иван Тодоров, председател на ХобиСклуб, за езика на белия бастун. На младите възпитаници бяха раздадени  диплянки „Когато сме с човек без зрение”, които описват към основните правила.
На 15 октомври „Лайнс”клуб –Добрич подари на „ХобиСклуб” 10 бели бастуна. „Денят на белия бастун ” продължи в базата на „ХобиСклуб” със същите ученици, които демонстрираха наученото от предния ден. Със завързани очи и бял бастун те преминаха по стълбището. Срещата продължи с почерпка на гости и членове от „ХобиСклуб” с домашно приготвени сладки, благодарности, пожелания за нови срещи и обещания за подадена ръка.
Текст: Иван Тодоров
Пътуваща фотоизложба "ВКЛЮЧЕНИ, НЕ ЗАКЛЮЧЕНИ"
На 15ти октомври от 18.30 часа в Център за култура и дебат "Червената къща" бе открита 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.                                         Вижте Репортаж 
Международен правен семинар "Права в действие - следващи стъпки"
На 16 и 17 октомври в Гранд хотел "София" се проведе международен правен семинар на тема "Права в действие - следващи стъпки".  Целта на правния семинар бе 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. Форумът бе с международно участие и предостави възможност на националните и международни участници да споделят мнения, аргументи и коментари относно необходимите промени в правната рамка във връзка с въвеждането на тази концепция в българското законодателство. 
Национален детски конкурс за авторска приказка
 „Ще ти разкажа приказка”
Дирекция “Култура” на Столична община, организира трети Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”. Конкурсът е част от Календара на културните събития на Столична община. Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Творби ще се приемат до 15 декември 2013 г., включително, до 17.00 ч.                      Вижте повече
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