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 КАЛЕНДАР 
28 октомври - Световен ден на анимацията 

31 октомври - Международен ден на Черно море 

Ден на правото на здраве и чиста околна  

среда 

1 ноември - Ден на народните будители 

Ден на българската наука 

Ден на българската журналистика 

Световен ден на веганството 

3 ноември - Професионален празник на главната  

инспекция по труда 

Ден на българския художник 
 

НАСО поздравява всички с професионални празни-

ци през седмицата и им пожелава бъдещи успехи!  

Тази седмица отбелязваме Деня на народните бу-

дители - нека всички бъдем достойни наследници 

на българската духовност, традиции и култура ! 

 НОВИНИ ОТ НАСО 

Регионален форум на доставчиците на социални услуги 

от област Видин 

На 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се 

проведе Регионален форум на доставчиците на социални 

услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство 

за по-добър живот. Темата на срещата беше „Партньорство 

за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по 

инициатива на Национален алианс за социална отговорност 

със съдействието на Община Видин. На срещата присъства-

ха г-жа Борислава Борисова – заместник кмет „Социални дей-

ности“ на общ. Видин, г-жа Даниела Ангелова – главен екс-

перт в РДСП - Видин; г-жа Роми Василева – направление 

„Социални услуги и здравни дейности“, Община Видин; г-н 
Георги Георгиев, председател на Национален алианс за со-

циална отговорност (НАСО) и г-жа Борислава Гицова (НАСО), 

както и над 30 представители на социалните услуги и непра-

вителствени организации от област Видин.         Вижте повече 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Ваучери заменят социалните помощи 

Социалният министър Хасан Адемов обяви, че в края на 

следващата година или в началото на 2015 г. ще има друг 

тип модел на социално подпомагане. Вероятно моделът ще 

бъде по примера на белгийския - чрез подпомагане на пре-

доставянето на услуги или ваучерна програма. Според Аде-

мов, ако социалното подпомагане се ориентира под форма-

та на ваучери за почасово подпомагане ще бъде направена 

първата стъпка за оптимизиране и рационализиране на 

средствата за подпомагане.                                Вижте повече 
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Над 1 млрд. лева за социални дейности в Бюджет 2014 

За първи път от няколко години насам Министерството на 

труда и социалната политика ще бъде министерството с най-

големи разходи. Това става ясно от проектобюджета за 2014 

година, публикуван на интернет страницата на Министерст-

вото на финансите, предаде репортер на БГНЕС. През след-

ващата година МТСП ще може да похарчи близо 1,062 мили-

арда лева (при 967,5 милиона лева през 2013 година). Над 

169 милиона лева от тези пари ще отидат за политики в об-

ластта на социалната закрила и равните възможности, 181 

милиона лева ще отидат за политики, насочени към хората с 

увреждания, над 593 милиона лева ще отидат за политики в 

областта на социалното включване, 96,6 милиона лева ще за 
политики в областта на заетостта, 11,5 милиона лева за по-

литики в областта на трудовите отношения.       Вижте повече 

Нивото на социална защита на българските граждани се 

увеличава 

Увеличените социални плащания в бюджет 2014 няма да са 

за сметка на дефицита в държавното обществено осигурява-

не (ДОО). В това увери министърът на труда и социалната 

политика Хасан Адемов, който заедно с управителя на Наци-

оналния осигурител институт Бисер Петков представи проек-

та на бюджета на ДОО за 2014 г. „Нашето желание е нивото 

на социална защита, размерът на пенсиите, които получават 

българските граждани, да бъде значително по-голям, но това 

са възможностите към днешна дата”, посочи министър Аде-

мов. Той припомни, че се връща "Швейцарското правило" за 

осъвременяване на пенсиите. То включва 50% от ръста на 

осигурителния доход и 50% на инфлацията.      Вижте повече 

Линията на бедност за 2014 г. е определена 

Правителството определи нов, по-висок от досегашния раз-

мер на линията на бедност за страната за 2014 г. Той става 

251 лв. при 241 лв. през 2013 г.                            Вижте повече 

През 2012 г. е намалял общият брой на трудовите злопо-

луки, довели до смърт и инвалидност 

Правителството прие отчет за изпълнението през 2012 г. на 

Националната програма по безопасност и здраве при работа. 

В документа се предоставя информация за изпълнение на 

целите за повишаване качеството на труд и живот на всички 

социални групи в обществото, разглеждани като неразделна 

част от постигането на общата цел за икономическо развитие 

на страната.                                                            Вижте повече 

Инвестициите в безопасност и здраве при работа допри-

насят за конкурентоспособността на икономиката  

Вижте повече 

Гарантиране на интересите на децата при родителски кон-

фликти 

Родителските конфликти, в които са въвлечени деца  са най-

често поставяния проблем в приемната на председателя на 
ДАЗД. Голяма част от постъпващите жалби и сигнали в Аген-

цията касаят именно такива родителски конфликти. Експерти 

на ДАЗД изготвиха анализ на преписките, свързани със споро-

ве за родителски права, в които се въвличат деца, по които е 

сигнализирана Главна дирекция „Контрол по правата на дете-

то”. В анализа са изведени основните проблеми в практиката, 

формулирани са конкретни предложения за промяна в дейст-

ващото законодателство, с цел оптимизиране работата на 

органите за закрила на детето и защита на висшите интереси 

на детето.                                                                 Вижте повече 

МС стартира инициатива за дистанционни стажове за бъл-

гарски студенти, обучаващи се в чужбина 

За първи път в държавната администрация в България ще се 

проведат дистанционни стажове за български студенти, обу-

чаващи се в чужбина. Кандидатите ще могат да кандидатстват 

за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални 

направления, обявени от 61 структури на държавната адми-

нистрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за 

студентски стажове. Инициативата се провежда под патрона-

жа на заместник министър-председателя по икономическото 

развитие г-жа Даниела Бобева.                             Вижте повече 

Семинар за отделите „Закрила на детето"  от Централна и 

Северозападна България  
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В работата на семинара на експерти от отделите „Закрила на 

детето"  от Централна и Северозападна България се включи-

ха заместник-министърът на труда и социалната политика 

Лазар Лазаров и председателят на Държавната агенция за 

закрила на детето Ева Жечева, приветствани от изпълнител-

ния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) 

Ивайло Иванов: „Фактът, че сме тук заедно е ясен знак, че 

институциите имат общи цели спрямо толкова отговорна дей-

ност като закрилата на децата."                             Вижте повече 

Конференция „Трансатлантическо икономическо сътруд-

ничество за конкурентоспособност и растеж - перспекти-

вите пред България" 

Основните приоритети на България за конкурентоспособна 
икономика в контекста на управлението на средствата от ЕС 

беше един от акцентите в изказването на вицепремиера и 

министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на 

конференцията „Трансатлантическо икономическо сътрудни-

чество за конкурентоспособност и растеж - перспективите 

пред България". Форумът се проведе по инициатива на Аме-

риканската търговска камара у нас.                       Вижте повече 

Годишна информационна среща по ОПАК 

„ОПАК е почти навсякъде. Казвам почти, не защото от Управ-

ляващия орган на Оперативна програма „Административен 

капацитет" обичаме да се хвалим, а защото се стремим резул-

татите ни да говорят сами за себе си. Присъствието и интере-

сът на толкова много гости в залата са доказателство за на-

шия успех". Това заяви Ръководителят на Управляващия ор-

ган на Оперативна програма „Административен капаци-

тет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър при откриването на 

Годишното информационно събитие в х-л „Шератон". То беше 

организирано с медийната подкрепа на Българското нацио-

нално радио и Дарик радио.                                   Вижте повече 

Експерти от МОН работят по проект за усъвършенстване 

на системата за инспектиране на образованието 

Регионални инспекторати, училища, детски градини и обслуж-

ващи звена  ще бъдат обхванати в проучване за одобрение на 

модел за инспектиране на образователните структури по Опе-

ративна програма „Развитие на човешките ресурси”  по иници-

атива на Министерството на образованието и науката.  Разра-

ботеният от експерти от МОН модел за инспектиране старти-

ра в реална среда  в началото на учебната 2013/2014 година. 

Проектът ще се осъществи от 120 апробиращи инспектори – 

учители и директори, и се планира да приключи до края на 

декември 2013 г.                                                      Вижте повече  

Предлагат жестомимичният език да стане официален за 

България 

Жестомимичният език да стане официален за България, поис-

каха от Съюз на глухите в Пловдив като се позоваха на реше-

ние на ООН той да стане национален език. Това означава във 
ведомства и институции да има жестомимични преводачи. От 

Съюза благодариха на пловдивския депутат Захари Георгиев 

за последователното отстояване на техните права чрез зако-

на за тел. 112 . Сега поискаха да го ангажират и с каузата за 

жестомимичния език.                                               Вижте повече 

Решенията на НЕЛК ще се обжалват по местоживеене 

Обжалванията и възраженията срещу решенията на Нацио-

налната експертна лекарска комисия ще се правят вече пред 

административния съд по местоживеене на жалбоподателя, а 

не както е сега – само пред Административния съд – София-

град. Това предвиждат промени в Административно-

процесуалния кодекс, които бяха приети на първо четене от 

парламента.                                                             Вижте повече 

 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

Северозападният район се включва в Споразумението за 

партньорство за периода 2014-2020 г. 

„За първи път България планира пилотно в Северозападния 

район да бъде прилаган моделът на интегрираните територи-

ални инвестиции и разработването на Интегрирана стратегия 
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за териториално развитие. Успехът на това начинание зависи 

от Областните управи и местната власт". Това каза заместник 

министър-председателят и министър на правосъдието Зинаи-

да Златанова при откриването на първата работна среща за 

включването на Северозападния район (СЗР) в Споразумени-

ето за партньорство за периода 2014-2020 г. „Днешната диску-

сия е свързана с ангажимента, който правителството пое за 

намаляване на различията между регионите, както и амбиция-

та ни в следващия програмен период средствата от европейс-

ките фондове да достигнат до най-нуждаещите се граждани.  

Вижте повече 

251 български общини получават специализирано техни-

ческо оборудване по ОП „Техническа помощ“ 

До края на тази година общо 251 български общини ще полу-

чат специализирано техническо оборудване, финансирано от 

Оперативна програма „Техническа помощ". Проектът „Е-

ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински Дейности и Електро-

нен Мениджмънт" за предоставянето на техниката е разрабо-

тен от Националното сдружение на Общините в Република 

България и е на обща стойност 7, 785 100 лв. Освен настолни 

компютри и аудио-визуална и размножителна техника, общи-

ните ще разполагат и с високотехнологични иновативни уст-

ройства, сред които специализирани киоск-терминали за упот-

реба от гражданите и широкоформатни скенери за документи 

с големи размери, особено полезни за обработване, споделя-

не и съхранение на електронни копия на строителни планове 

и скици.                                                                     Вижте повече 

Стартират обученията по 17 модула по проект 

“Подобряване на общинския капацитет за предоставяне 

на публични услуги 

Предстоят обучения за общински служители, кметове на об-

щини и общински съветници, които  ще се  проведат в перио-

да ноември 2013г. – март 2014г., организирани на регионален 

принцип.                                                                    Вижте повече 

Променен е крайният срок за кандидатстване по схема 

BG161PO001/1.2-02/2011 

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) уведомява конкретния бенефи-

циент, Община Варна, по схема за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа 

за осигуряване на съвременни социални жилища за настаня-

ване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностойно положение”.  

Вижте повече 

Политиката на Община Велико Търново е да създаде дос-

тъпна среда за хора с увреждания 

Политиката на Община Велико Търново е да създаде достъп-
на градска среда за хора с увреждания. Това каза кметът на 

общината Даниел Панов, предаде репортер на Радио „Фокус” 

– Велико Търново. Във всяко учебно заведение трябва да има 

достъпна среда за деца с увреждания, каза Панов. Той посочи, 

че тези деца трябва да бъдат адаптирани към нормална сре-

да, затова и съвместно със Сдружение „Азбукари” общината 

работи по изграждането на площадка.                   Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Мисия "Отворено сърце" успя да зарадва 100 деца  

в Бургас 

За трета поредна година Сдружение „УСМИВКА", член на  

НАСО,  проведе кампания „Отворено сърце". Идеята беше да 

се събират дрехи, обувки и учебни пособия за деца от социал-

но слаби семейства, деца сираци, деца с увреждания. Имена-

та на децата бяха предоставени от Дирекция „Социално под-

помагане" в Община Бургас и от г-жа Цветелина Рандева, 

говорител на РДВР Бургас. Екипът на Сдружението успя тази 

година да помогне на около 100 деца. В кампанията взеха 

http://www.eufunds.bg/bg/oicnews/5482/1�
http://www.eufunds.bg/bg/oicnews/5387/1�
http://www.namrb.org/?act=news&id=1874�
http://www.bgregio.eu/novini/1214/mrrb.aspx�
http://www.focus-news.net/news/2013/10/22/1839097/daniel-panov-politikata-na-obshtina-veliko-tarnovo-e-da-sazdade-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya.html�


Бр. 41/28.10.2013 г. 

участие ученици и учители от две бургаски училища. Това са 

Търговската гимназия и ОУ „Княз Борис I", както и частни 

лица.                                                                        Вижте повече 

София - над 200 изоставени деца с увреждания ще бъдат 

настанени в нови къщи в началото на 2014 

През февруари 2014 г. в столицата трябва да заработят 13 

нови центрове от семеен тип и три защитени жилища. По 

план в тях ще бъдат настанени общо 206 деца с умствени и 

физически увреждания. Проектът за изграждането на новите 

къщи на обща стойност близо 10 млн. лв., отпуснати по Опе-

ративна програма "Регионално развитие", беше представен 

от зам.-кметът на Столична община Албена Атанасова, ръко-

водителят на проекта Емилия Желева и Мина Владимирова, 
директор на Дирекция "Социални дейности" в общината.                                                                             

Вижте повече 

На 23. 10. 2013 г. в Столична община се състоя пресконфе-

ренция по изпълнението на проект „Изграждане на социална 

инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на 

социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на 

територията на Столична община" по Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007- 2013 г.". Общият бюджет на про-

екта е 9 758 867,24 лева, а срокът за изпълнение - 24 месе-

ца. На територията на осем столични района се изграждат 13 

Центрове за настаняване от семеен тип с максимален капа-

цитет от 14 деца за всеки център и 3 Защитени жилища с 

максимален капацитет от 8 деца за всяко жилище. Това са 

домове, подходящи за деца и младежи с увреждания, наста-

нени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от 

ДМСГ.                                                                      Вижте повече 

Среща на дневни центрове от Велинград и Перник 

На 18.10.2013 година Дневен център „Надежда” гр. Велинг-

рад посрещна своите приятели от Дневен център за деца с 

увреждания  „Добро сърце” гр. Перник. Повод за приятното 

посещение бе 15-ят им рожден ден. За отбелязване на своя 

юбилей те избраха да се срещнат със своите велинградски 

приятели. Посрещнахме група от  40 човека – деца, родители 

и специалисти. Слънчевият петъчен ден поднесе на децата 

много усмивки, добро настроение и големи изненади.  

Вижте повече 

Нов Дневен център за хора с увреждания в Тунджа 

В с. Веселиново, община „Тунджа” отвори врати нов дневен 

център за хора с увреждания. Той е социално заведение, в 

което се предлага комплекс от социални услуги, създаващи 

условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. 

Те са свързани с извозване от и до дома, предоставяне на 

храна, задоволяване на здравни и образователни потребнос-

ти, както и организация на свободното време и личните кон-

такти. Услугите на центъра ще ползват 20 потребители от 

различни населени места от община „Тунджа” и от гр. Ямбол. 
Те ще получават подкрепа за ежедневни дейности - групови и 

индивидуални, здравна профилактика, медицинска рехабили-

тация, психологична подкрепа, свободни занимания  и игри по 

интереси, трудова и арт терапия.                          Вижте повече 

Проект за 500 000 евро учи хората с увреждания на чужди 

езици 

Нов проект ще подпомага хората с увреждания при кандидатс-

тване за работа и използване на ИТ инструменти в кол цент-

ровете. В него участват пет европейски държави, а нашата 

страна е координатор на дейностите. Домакин на двудневната 

среща на партньорите по проекта ИТ Шанс е Професионална-

та гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. На 

нея организаторите от фондация Бъдеще 21 век ще подготвят 

и пакет от материали, в които ще се обясни как и при какви 

условия хората с увреждания ще могат да работят в кол цент-

рове, съобщи за Дарик председателят на организацията Рай-

чин Рачев.                                                                Вижте повече 

Домът за хора с увреждания в Долно Драглище отпразну-

ва 50-и рожден ден 

Домът за възрастни хора с физически увреждания „Св. Панте-

леймон” село Долно Драглище, община Разлог отпразнува 

своя 50-ти рожден ден. Юбилеят бе отбелязан с голяма торта, 

много танци, песни и усмивки на домуващите и на гостите.  

http://bit.ly/17OjUPQ�
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/10/23/2166839_nad_200_izostaveni_deca_s_uvrejdaniia_shte_budat/�
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=74068&nxt=5�
http://dcdmu.velingrad.bg/?cat=1�
http://bit.ly/1ajcIgV�
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1163154�


Бр. 41/28.10.2013 г. 

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев и директора 

на дома Лилия Алтънина отправиха поздрав и пожелаха към 

всички присъстващи. Лилия Алтънина  сподели, че  ръковод-

ството на общината винаги е съпричастно с проблемите и 

нуждите на дома за подобряване качеството на социалната 

услуга.                                                                     Вижте повече 

Йорданка Фандъкова обеща съдействие по отварянето 

на специализиран център за хората с нисък ръст 

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова присъства 

на официално откриване на фотоизложбата „Светът на L.P.“, 

посветена на ежедневните предизвикателства, с които се 

сблъскват хората с нисък ръст, предаде репортер на Агенция 

“Фокус”. Събитието се състоя по повод Световния ден за 
информираност по проблемите на хората с нисък ръст. Фан-

дъкова поздрави Националната организация на „Малки бъл-

гарски хора”.                                                           Вижте повече 

Набират социални асистенти за почасова грижа на хора с 

увреждания в Бургас 

До края на следващата седмица се приемат заявления от 

кандидат-асистенти и кандидат-потребители на услугата по 

проект "Ново начало – стартиране на иновативни социални 

услуги за хора с увреждания в Бургас". Това каза за Радио 

"Фокус"-Бургас Марионела Стоянова, управител на сдруже-

ние "Социален център- Бургас", който е член на НАСО и за-

едно с белгийска организация и община Бургас работи по 

проекта. Той е двугодишен, финансира се по ОП 

"Регионално развитие" и е на стойност 161 389лв.                                                

Вижте повече 

Община Две могили успешно реализира проект „Звено за 

социални услуги в домашна среда – община Две могили” 

Общински съвет - Две могили прие информация относно 

участието на Община Две могили в проекти по различните 

оперативни програми. Към настоящия момент Община Две 

могили работи по проекти към Оперативна програма 

„Административен капацитет”, „Център за развитие на чо-

вешките ресурси”, Оперативна програма „Развитие на човеш-

ките ресурси”, „Програма за развитие на селските райони”и 

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Вижте повече 

Добрич разкрива нова социална услуга в общността 

От 1 януари следващата година в Добрич ще бъде разкрита 

нова социална услуга в общността, като делегирана от държа-

вата дейност. Това е отразено в докладна записка от кмета на 

града Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио 

„Фокус” – Варна. Центърът за социална рехабилитация и ин-

теграция за деца ще бъде с капацитет за 15 души (не само 

деца, но и младежи) и 4-ма души персонал – рехабилитатор, 

двама социални работници и психолог.                Вижте повече 

Еко клубът на ГПЧЕ и деца с увреждания създадоха заед-
но алпинеум 

„Човек твори през целия си живот. Той е част от процесите на 

Земята и затова е важна средата, в която живеем. За да се 

отнася с отговорност към природата, човек първо трябва да 

уважава ближния си.” – с тези думи Петя Кирилова от Регио-

налната здравна инспекция посрещна учениците от Гимназия 

с преподаване на чужди езици „ Петър Богдан” в двора на 

Дневния център за деца и младежи с умствени увреждания.  

Вижте повече 

Сензорна зала отвори врати в помощно училище в Кър-

джали 

Сензорна зала отвори врати в Помощно училище „Д-р П. Бе-

рон" в Кърджали. В нея по график ще се провеждат занятия с 

деца, страдащи от аутизъм, със синдром на Даун и с умствена 

изостаналост. Тя е първата в област Кърджали. За нейното 

оборудване са вложени 3 хил. евро дарение от Френската 

фондация Хиацинт Одюро. Тя от години подпомага дейността 

на учебното заведение.                                          Вижте повече 

Четири нови центъра ще работят в Габрово 

След закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в 

габровския квартал Велчевци, ще започнат да функционират 

център за майчино и детско здраве, център за ранна интер-
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венция за деца и семейства, дневен център  за деца с увреж-

дания и център за настаняване от семеен тип за деца с ув-

реждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи. 

От новите услуги ще могат да се възползват 93 лица, сред 

които деца с увреждания от 0 до 3 години, лишени от родител-

ска грижа, бременни и родилки, деца от раждането до навър-

шване на 3-годишна възраст, членове на техните семейства, 

лица от малцинствени общности и други рискови групи.  

Вижте повече 

Рехабилитационна зала изграждат в социален център в 

Ловеч 

С цел повишаване на качеството на предоставяните социални 

услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция 
при община Ловеч се оборудва рехабилитационна зала. Тя е 

обособена в помещение на центъра в блок „Вароша". В зала-

та ще бъдат позиционирани закупените вече специализирани 

уреди, свързани с предлагането на рехабилитационните дей-

ности.                                                                        Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Столична община и СУ „Св. Климент Охридски” поставят 

началото на Регионална академия за мениджмънт в кул-

турата 

Столична община и СУ „Св. Климент Охридски”  поставят на-

чалото на Регионална академия за мениджмънт в културата.    

Академията се създава с цел да повиши знанията и уменията 

на  мениджърите в областта на културата в контекста на    

кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейс-

ка столица на културата. Всички, които желаят да се включат  

като участници в обучението могат да изпратят мотивационно 

писмо и автобиография до 28 октомври 2013г.    Вижте повече 

София ще има театър на метростанция "Джеймс Баучер" 

В София вече ще има театър под земята - в помещение на 
метростанция "Джеймс Баучер" в кв. "Лозенец". Предложение-

то ще бъде гласувано в четвъртък на редовното заседание на 

Столичния общински съвет. През септември председателят 

на Съюза на артистите Христо Мутафчиев е изпратил писмо 

до кмета на града Йорданка Фандъкова и главния архитект 

Петър Диков.                                                            Вижте повече 

Дневен център за хора с увреждания участва в национа-

лен конкурс 

На 31 октомври 2013 г. потребителите от Дневен център за 

възрастни хора с увреждания в Плевен ще вземат участие в 

VII-ми Национален конкурс за творчески изяви на хора с мен-

тални увреждания" в гр. Шумен. През трите дни на конкурса - 

от 29 до 31 октомври участие ще вземат потребители на до-

мове за социални услуги, защитени жилища и дневни центро-

ве за социални услуги от цялата страна.              Вижте повече 

С приказка за Добри Желязков и изложба на резултатите 

на участниците завърши проект „КЛИО” 

В навечерието на празника на Сливен Димитровден, офици-

ално завърши съвместният проект на Националния музей на 

текстилната индустрия, Дневен център за деца и възрастни 

 

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 Календа-
ра на културните събития на Столична община. Конкур-
сът 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., включи-
телно, до 17.00 ч.              

Вижте повече 
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хора с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”, Обединено 

детско заведение „Елица” и Народно читалище „Дружба 

1993”, в партньорство с община Сливен.              Вижте повече 

Хляб като терапия за хора с увреждания 

Бургаските любители и ценители на хлебното изкуството вече 

са едно ниво по-нагоре в уменията и знанията си. Опитът им 

бе обогатен лично от гуруто в месенето на качествен, здра-

вословен и традиционен хляб д-р Надежда Савова, която отк-

ри подвижната си автобиографична и художествена изложба 

посветена на хляба. Едновременно с представянето на фото-

сите д-р Савова запретна ръкави и потопи както себе си, така 

и посетителите в магията на хлебното изкуство, обяснявайки 

религиозната връзка между хляба и хората.        Вижте повече 

 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис България домакин на форум “Заедно за устойчи-

во индустриално бъдеще” 

На 17 октомври Аурубис България, член на НАСО, бе домакин 

на третото издание на форум “Заедно за устойчиво индустри-

ално бъдеще”, който се организира съвместно с Девня Ци-

мент. Във форума участие взеха зам.-министърът на околната 

среда и водите Чавдар Георгиев, представители на водещи 

компании у нас, учени от БАН, медии и др. Форумът бе открит 

с приветствия от Никола Треан – изпълнителен директор на 

Аурубис България и Серж Шмит – изпълнителен директор на 

Девня Цимент.                                                          Вижте повече 

Мусала Софт е част от пилотното разпространение на 

първия международен социален стандарт ISO 26000 

Мусала Софт участва в учебна визита в Австрия във връзка с 

изпълнение на проект "Трансфер и пилотно внедряване на 

иновативни практики и стандарти за преход към "зелена ико-

номика" по схема "Без граници - Компонент I" - фаза 2 на Опе-

ративна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-

2013". Целта е запознаване със стандарта ISO 26000, свър-

зан с политиките за социалната отговорност в една компания.  

Вижте повече 

Проучване на модели за приобщаване на МСП към КСО 

Темата за корпоративната социална отговорност и устойчиво-

то развитие става все по-значима, не само в глобален мащаб, 

но и в България. Трудови злополуки, многобройни протести в 

защита на природата, медийни скандали, противоречия на 

интереси и ценности, агресивна конкуренция, както и пагубни-

те последствия от финансовата криза налагат нов начин на 

фирмено управление.                                            Вижте повече 

SmartCulture и предприемачество 

На 24-25 октомври 2013 се проведе поредното издание на 
Европейският ден на предприемача, посветен на темата 

«Науката в подкрепа на иновациите и икономиката.» Участва-

ха много български и чуждестранни гости, представители на 

академични институции, бизнеси, неправителствени органи-

зации. В специален панел на събитието беше представен и 

проектът SmartCulture, в който Асоциацията за развитие на 

София участва заедно със Софийски университет и Институ-

та за технологии и развитие.                                 Вижте повече 

 

Екипът на НАСОКИ ви напомня,  

че можете да изпращате своите новини,  

проекти и друга информация,  

включително за предстоящи събития,  

на nasoki@naso.bg 

и те ще бъдат включвани  

в информационните издания на НАСО.  
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28 октомври - София, Експертна среща по проект "ДОСТЪП -  
Програма за осигуряване на пълен достъп до 
националната образователна система за хора, 
търсещи закрила и бежанци" 
Раковски,  Информационен семинар „ДА про-
дължим ЗАЕДНО“ 

Братя Даскалови, информационна среща 
„Новият програмен период 2014-2020 година“ 

29 октомври - Сопот, Информационен семинар  
„ДА продължим ЗАЕДНО“ 

           Болярово, Обучение за разработване на проекти 

30 октомври - Ямбол, ОИЦ организира среща с бизнеса  
от областта 

31 октомври - Варна, "Играта при децата – учим и се  
забавляваме“, Фондация Карин дом 

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

Семинарът се организира в рамките на тематич-
ната група на EPR (Европейска платформа за 
рехабилитация) по "Партньорство с работодате-
ли". Тематичната група се координира от секре-
тариата на EPR и включва водещия опит на 
Майк Евънс, EPR консултант и бивш председа-
тел на Европейския съюз по подкрепена заетост 
(EUSE). Програмата и регистрацията са на 
английски език. 

16-23 ноември - София, Професионално обучение за  
          професията "Болногледач", Фондация Пиа Матер 

28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на  
Фондация „Светът на Мария“ 

30 октомври - София, Работна среща-обсъждане на Страте-

гията за дългосрочна грижа за възрастни хора 

Във връзка с обсъждането на Стратегията за дългосрочна 

грижа за възрастни хора и предстоящото сформиране на ра-

ботна група за разработване на Плана за действие към нея, 
Националният алианс за социална отговорност организира 

работна среща-дискусия. Поканата е насочена към организа-

ции с наличен ресурс и капацитет по темата и е съобразена с 

ограничената техническа възможност на залата. Очакваме 

дискусията на срещата да формулира идеи и предложения, 

които да бъдат обсъдени. 

31 октомври - София, 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. 

6 - 14 ноември - Брюксел, Обучение и обмен на опит по про-

ект "Партньорство за достоен и независим живот" 

Обучението е част от Европейската обучителна програма 

"Опит и партньорство" на НАСО. Темата на обучението е 

"Качество на социалните услуги". Предвидени са еднодневни 

посещения и дискусионни срещи в офиса на EASPD, 

EQUASS, Social Platform, FL-QAS, Concetta Cultera, Европейс-

ка комисия по качеството, Zonnestraal, Unapei. Лектори са 
Люк Зендерло, генерален секретар на EASPD, Ирене Бертана 

(EASPD) и Сабрина Ферайна (EASPD), Ян Спорен (EQUASS), 

Валентина Кайми (Social Platform), Джос Теунис ( FL-QAS). 

 ПРЕДСТОЯЩО  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 

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия” 

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) 

Отчетен доклад за дейността на Агенция за хората с увреж-
дания през 2012 година 

Становище на НСОРБ по Наредба за реда и начина за изчис-
ляване и определяне размера на обезпеченията и отчислени-
ята, изисквани при депониране на отпадъци 

Регионален план за развитие на Северозападния район за 
периода 2014-2020 г. 

Регионален план за развитие на Северния централен район 
за периода 2014-2020 г. 

Регионален план за развитие на Североизточен район за пе-
риода 2014 - 2020 

Регионален план за развитие на Югозападен район за перио-
да 2014-2020 г. 

Регионален план за развитие на Южен централен район за 
периода 2014-2020 г. 

Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 
за периода 2014-2020 г. 

 

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 програ-
ма за младежта, НЦЕМПИ и Община Бургас. 

Номинации за конкурса се приемат  

до 24.00 часа на 17 ноември 2013 г.  

Вижте повече 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Студент на 2013 г. 

НПСС откри процедурата за номинации в VII-то поредно из-
дание на Националния приз „Студент на годината". Студен-
тите, желаещи да участват, могат да подават своите доку-
менти до 21 ноември 2013 година, а призьорите ще бъдат 
отличени на официална церемония в София на 05 декември. 

Националният приз „Студент на годината" се учредява в на-
чалото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общо-
то събрание на Националното представителство на студент-
ските съвети в Република България и традиционно се про-
вежда под патронажа на Министъра на образованието, мла-
дежта и науката.  

Вижте повече 
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28 октомври - София, Експертна среща по проект "ДОСТЪП - 
Програма за осигуряване на пълен достъп до националната образователна система за хора, търсещи закрила и бежанци"
Раковски,  Информационен семинар „ДА продължим ЗАЕДНО“
Братя Даскалови, информационна среща „Новият програмен период 2014-2020 година“
29 октомври - Сопот, Информационен семинар 
„ДА продължим ЗАЕДНО“
           Болярово, Обучение за разработване на проекти
30 октомври - Ямбол, ОИЦ организира среща с бизнеса 
от областта
31 октомври - Варна, "Играта при децата – учим и се 
забавляваме“, Фондация Карин дом
5-6 ноември – Брюксел, Обучителен семинар „Партньорство с работодатели: Маркетинг и умения за намиране на работа“
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.
16-23 ноември - София, Професионално обучение за 
          професията "Болногледач", Фондация Пиа Матер
28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на 
Фондация „Светът на Мария“
Бр. 41/28.10.2013 г.
Бр. 41/28.10.2013 г.
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
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
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)
Отчетен доклад за дейността на Агенция за хората с увреждания през 2012 година
Становище на НСОРБ по Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.
Регионален план за развитие на Северния централен район за периода 2014-2020 г.
Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 - 2020
Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г.
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

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
30 октомври - София, Работна среща-обсъждане на Стратегията за дългосрочна грижа за възрастни хора
Във връзка с обсъждането на Стратегията за дългосрочна грижа за възрастни хора и предстоящото сформиране на работна група за разработване на Плана за действие към нея, Националният алианс за социална отговорност организира работна среща-дискусия. Поканата е насочена към организации с наличен ресурс и капацитет по темата и е съобразена с ограничената техническа възможност на залата. Очакваме дискусията на срещата да формулира идеи и предложения, които да бъдат обсъдени.
31 октомври - София, 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.
6 - 14 ноември - Брюксел, Обучение и обмен на опит по проект "Партньорство за достоен и независим живот"
Обучението е част от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО. Темата на обучението е "Качество на социалните услуги". Предвидени са еднодневни посещения и дискусионни срещи в офиса на EASPD, EQUASS, Social Platform, FL-QAS, Concetta Cultera, Европейска комисия по качеството, Zonnestraal, Unapei. Лектори са Люк Зендерло, генерален секретар на EASPD, Ирене Бертана (EASPD) и Сабрина Ферайна (EASPD), Ян Спорен (EQUASS), Валентина Кайми (Social Platform), Джос Теунис ( FL-QAS).
Бр. 41/28.10.2013 г.
Бр. 41/28.10.2013 г.
КАЛЕНДАР
28 октомври - Световен ден на анимацията
31 октомври - Международен ден на Черно море
Ден на правото на здраве и чиста околна 
среда
1 ноември - Ден на народните будители
Ден на българската наука
Ден на българската журналистика
Световен ден на веганството
3 ноември - Професионален празник на главната 
инспекция по труда
Ден на българския художник

НАСО поздравява всички с професионални празници през седмицата и им пожелава бъдещи успехи! 
Тази седмица отбелязваме Деня на народните будители - нека всички бъдем достойни наследници на българската духовност, традиции и култура !
НОВИНИ ОТ НАСО
Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин
На 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот. Темата на срещата беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по инициатива на Национален алианс за социална отговорност със съдействието на Община Видин. На срещата присъстваха г-жа Борислава Борисова – заместник кмет „Социални дейности“ на общ. Видин, г-жа Даниела Ангелова – главен експерт в РДСП - Видин; г-жа Роми Василева – направление „Социални услуги и здравни дейности“, Община Видин; г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и г-жа Борислава Гицова (НАСО), както и над 30 представители на социалните услуги и неправителствени организации от област Видин.         Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Ваучери заменят социалните помощи
Социалният министър Хасан Адемов обяви, че в края на следващата година или в началото на 2015 г. ще има друг тип модел на социално подпомагане. Вероятно моделът ще бъде по примера на белгийския - чрез подпомагане на предоставянето на услуги или ваучерна програма. Според Адемов, ако социалното подпомагане се ориентира под формата на ваучери за почасово подпомагане ще бъде направена първата стъпка за оптимизиране и рационализиране на средствата за подпомагане.                                Вижте повече

Над 1 млрд. лева за социални дейности в Бюджет 2014
За първи път от няколко години насам Министерството на труда и социалната политика ще бъде министерството с най-големи разходи. Това става ясно от проектобюджета за 2014 година, публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите, предаде репортер на БГНЕС. През следващата година МТСП ще може да похарчи близо 1,062 милиарда лева (при 967,5 милиона лева през 2013 година). Над 169 милиона лева от тези пари ще отидат за политики в областта на социалната закрила и равните възможности, 181 милиона лева ще отидат за политики, насочени към хората с увреждания, над 593 милиона лева ще отидат за политики в областта на социалното включване, 96,6 милиона лева ще за политики в областта на заетостта, 11,5 милиона лева за политики в областта на трудовите отношения.       Вижте повече
Нивото на социална защита на българските граждани се увеличава
Увеличените социални плащания в бюджет 2014 няма да са за сметка на дефицита в държавното обществено осигуряване (ДОО). В това увери министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, който заедно с управителя на Националния осигурител институт Бисер Петков представи проекта на бюджета на ДОО за 2014 г. „Нашето желание е нивото на социална защита, размерът на пенсиите, които получават българските граждани, да бъде значително по-голям, но това са възможностите към днешна дата”, посочи министър Адемов. Той припомни, че се връща "Швейцарското правило" за осъвременяване на пенсиите. То включва 50% от ръста на осигурителния доход и 50% на инфлацията.      Вижте повече
Линията на бедност за 2014 г. е определена
Правителството определи нов, по-висок от досегашния размер на линията на бедност за страната за 2014 г. Той става 251 лв. при 241 лв. през 2013 г.                            Вижте повече
През 2012 г. е намалял общият брой на трудовите злополуки, довели до смърт и инвалидност
Правителството прие отчет за изпълнението през 2012 г. на Националната програма по безопасност и здраве при работа. В документа се предоставя информация за изпълнение на целите за повишаване качеството на труд и живот на всички социални групи в обществото, разглеждани като неразделна част от постигането на общата цел за икономическо развитие на страната.                                                            Вижте повече
Инвестициите в безопасност и здраве при работа допринасят за конкурентоспособността на икономиката 
Вижте повече
Гарантиране на интересите на децата при родителски конфликти
Родителските конфликти, в които са въвлечени деца  са най-често поставяния проблем в приемната на председателя на ДАЗД. Голяма част от постъпващите жалби и сигнали в Агенцията касаят именно такива родителски конфликти. Експерти на ДАЗД изготвиха анализ на преписките, свързани със спорове за родителски права, в които се въвличат деца, по които е сигнализирана Главна дирекция „Контрол по правата на детето”. В анализа са изведени основните проблеми в практиката, формулирани са конкретни предложения за промяна в действащото законодателство, с цел оптимизиране работата на органите за закрила на детето и защита на висшите интереси на детето.                                                                 Вижте повече
МС стартира инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина
За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Кандидатите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове. Инициативата се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева.                             Вижте повече
Семинар за отделите „Закрила на детето"  от Централна и Северозападна България 
В работата на семинара на експерти от отделите „Закрила на детето"  от Централна и Северозападна България се включиха заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, приветствани от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов: „Фактът, че сме тук заедно е ясен знак, че институциите имат общи цели спрямо толкова отговорна дейност като закрилата на децата."                             Вижте повече
Конференция „Трансатлантическо икономическо сътрудничество за конкурентоспособност и растеж - перспективите пред България"
Основните приоритети на България за конкурентоспособна икономика в контекста на управлението на средствата от ЕС беше един от акцентите в изказването на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на конференцията „Трансатлантическо икономическо сътрудничество за конкурентоспособност и растеж - перспективите пред България". Форумът се проведе по инициатива на Американската търговска камара у нас.                       Вижте повече
Годишна информационна среща по ОПАК
„ОПАК е почти навсякъде. Казвам почти, не защото от Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" обичаме да се хвалим, а защото се стремим резултатите ни да говорят сами за себе си. Присъствието и интересът на толкова много гости в залата са доказателство за нашия успех". Това заяви Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър при откриването на Годишното информационно събитие в х-л „Шератон". То беше организирано с медийната подкрепа на Българското национално радио и Дарик радио.                                   Вижте повече
Експерти от МОН работят по проект за усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието
Регионални инспекторати, училища, детски градини и обслужващи звена  ще бъдат обхванати в проучване за одобрение на модел за инспектиране на образователните структури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  по инициатива на Министерството на образованието и науката.  Разработеният от експерти от МОН модел за инспектиране стартира в реална среда  в началото на учебната 2013/2014 година. Проектът ще се осъществи от 120 апробиращи инспектори – учители и директори, и се планира да приключи до края на декември 2013 г.                                                      Вижте повече 
Предлагат жестомимичният език да стане официален за България
Жестомимичният език да стане официален за България, поискаха от Съюз на глухите в Пловдив като се позоваха на решение на ООН той да стане национален език. Това означава във ведомства и институции да има жестомимични преводачи. От Съюза благодариха на пловдивския депутат Захари Георгиев за последователното отстояване на техните права чрез закона за тел. 112 . Сега поискаха да го ангажират и с каузата за жестомимичния език.                                               Вижте повече
Решенията на НЕЛК ще се обжалват по местоживеене
Обжалванията и възраженията срещу решенията на Националната експертна лекарска комисия ще се правят вече пред административния съд по местоживеене на жалбоподателя, а не както е сега – само пред Административния съд – София-град. Това предвиждат промени в Административно-процесуалния кодекс, които бяха приети на първо четене от парламента.                                                             Вижте повече
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ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
Северозападният район се включва в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.
„За първи път България планира пилотно в Северозападния район да бъде прилаган моделът на интегрираните териториални инвестиции и разработването на Интегрирана стратегия за териториално развитие. Успехът на това начинание зависи от Областните управи и местната власт". Това каза заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова при откриването на първата работна среща за включването на Северозападния район (СЗР) в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. „Днешната дискусия е свързана с ангажимента, който правителството пое за намаляване на различията между регионите, както и амбицията ни в следващия програмен период средствата от европейските фондове да достигнат до най-нуждаещите се граждани. 
Вижте повече
251 български общини получават специализирано техническо оборудване по ОП „Техническа помощ“
До края на тази година общо 251 български общини ще получат специализирано техническо оборудване, финансирано от Оперативна програма „Техническа помощ". Проектът „Е-ПОДЕМ - Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт" за предоставянето на техниката е разработен от Националното сдружение на Общините в Република България и е на обща стойност 7, 785 100 лв. Освен настолни компютри и аудио-визуална и размножителна техника, общините ще разполагат и с високотехнологични иновативни устройства, сред които специализирани киоск-терминали за употреба от гражданите и широкоформатни скенери за документи с големи размери, особено полезни за обработване, споделяне и съхранение на електронни копия на строителни планове и скици.                                                                     Вижте повече
Стартират обученията по 17 модула по проект “Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги
Предстоят обучения за общински служители, кметове на общини и общински съветници, които  ще се  проведат в периода ноември 2013г. – март 2014г., организирани на регионален принцип.                                                                    Вижте повече
Променен е крайният срок за кандидатстване по схема BG161PO001/1.2-02/2011
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) уведомява конкретния бенефициент, Община Варна, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. 
Вижте повече
Политиката на Община Велико Търново е да създаде достъпна среда за хора с увреждания
Политиката на Община Велико Търново е да създаде достъпна градска среда за хора с увреждания. Това каза кметът на общината Даниел Панов, предаде репортер на Радио „Фокус” – Велико Търново. Във всяко учебно заведение трябва да има достъпна среда за деца с увреждания, каза Панов. Той посочи, че тези деца трябва да бъдат адаптирани към нормална среда, затова и съвместно със Сдружение „Азбукари” общината работи по изграждането на площадка.                   Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Мисия "Отворено сърце" успя да зарадва 100 деца 
в Бургас
За трета поредна година Сдружение „УСМИВКА", член на 
НАСО,  проведе кампания „Отворено сърце". Идеята беше да се събират дрехи, обувки и учебни пособия за деца от социално слаби семейства, деца сираци, деца с увреждания. Имената на децата бяха предоставени от Дирекция „Социално подпомагане" в Община Бургас и от г-жа Цветелина Рандева, говорител на РДВР Бургас. Екипът на Сдружението успя тази година да помогне на около 100 деца. В кампанията взеха участие ученици и учители от две бургаски училища. Това са Търговската гимназия и ОУ „Княз Борис I", както и частни лица.                                                                        Вижте повече
София - над 200 изоставени деца с увреждания ще бъдат настанени в нови къщи в началото на 2014
През февруари 2014 г. в столицата трябва да заработят 13 нови центрове от семеен тип и три защитени жилища. По план в тях ще бъдат настанени общо 206 деца с умствени и физически увреждания. Проектът за изграждането на новите къщи на обща стойност близо 10 млн. лв., отпуснати по Оперативна програма "Регионално развитие", беше представен от зам.-кметът на Столична община Албена Атанасова, ръководителят на проекта Емилия Желева и Мина Владимирова, директор на Дирекция "Социални дейности" в общината.                                                                            
Вижте повече
На 23. 10. 2013 г. в Столична община се състоя пресконференция по изпълнението на проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.". Общият бюджет на проекта е 9 758 867,24 лева, а срокът за изпълнение - 24 месеца. На територията на осем столични района се изграждат 13 Центрове за настаняване от семеен тип с максимален капацитет от 14 деца за всеки център и 3 Защитени жилища с максимален капацитет от 8 деца за всяко жилище. Това са домове, подходящи за деца и младежи с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГ.                                                                      Вижте повече
Среща на дневни центрове от Велинград и Перник
На 18.10.2013 година Дневен център „Надежда” гр. Велинград посрещна своите приятели от Дневен център за деца с увреждания  „Добро сърце” гр. Перник. Повод за приятното посещение бе 15-ят им рожден ден. За отбелязване на своя юбилей те избраха да се срещнат със своите велинградски приятели. Посрещнахме група от  40 човека – деца, родители и специалисти. Слънчевият петъчен ден поднесе на децата много усмивки, добро настроение и големи изненади. 
Вижте повече
Нов Дневен център за хора с увреждания в Тунджа
В с. Веселиново, община „Тунджа” отвори врати нов дневен център за хора с увреждания. Той е социално заведение, в което се предлага комплекс от социални услуги, създаващи условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. Те са свързани с извозване от и до дома, предоставяне на храна, задоволяване на здравни и образователни потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Услугите на центъра ще ползват 20 потребители от различни населени места от община „Тунджа” и от гр. Ямбол. Те ще получават подкрепа за ежедневни дейности - групови и индивидуални, здравна профилактика, медицинска рехабилитация, психологична подкрепа, свободни занимания  и игри по интереси, трудова и арт терапия.                          Вижте повече
Проект за 500 000 евро учи хората с увреждания на чужди езици
Нов проект ще подпомага хората с увреждания при кандидатстване за работа и използване на ИТ инструменти в кол центровете. В него участват пет европейски държави, а нашата страна е координатор на дейностите. Домакин на двудневната среща на партньорите по проекта ИТ Шанс е Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. На нея организаторите от фондация Бъдеще 21 век ще подготвят и пакет от материали, в които ще се обясни как и при какви условия хората с увреждания ще могат да работят в кол центрове, съобщи за Дарик председателят на организацията Райчин Рачев.                                                                Вижте повече
Домът за хора с увреждания в Долно Драглище отпразнува 50-и рожден ден
Домът за възрастни хора с физически увреждания „Св. Пантелеймон” село Долно Драглище, община Разлог отпразнува своя 50-ти рожден ден. Юбилеят бе отбелязан с голяма торта, много танци, песни и усмивки на домуващите и на гостите.  Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев и директора на дома Лилия Алтънина отправиха поздрав и пожелаха към всички присъстващи. Лилия Алтънина  сподели, че  ръководството на общината винаги е съпричастно с проблемите и нуждите на дома за подобряване качеството на социалната услуга.                                                                     Вижте повече
Йорданка Фандъкова обеща съдействие по отварянето на специализиран център за хората с нисък ръст
Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова присъства на официално откриване на фотоизложбата „Светът на L.P.“, посветена на ежедневните предизвикателства, с които се сблъскват хората с нисък ръст, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Събитието се състоя по повод Световния ден за информираност по проблемите на хората с нисък ръст. Фандъкова поздрави Националната организация на „Малки български хора”.                                                           Вижте повече
Набират социални асистенти за почасова грижа на хора с увреждания в Бургас
До края на следващата седмица се приемат заявления от кандидат-асистенти и кандидат-потребители на услугата по проект "Ново начало – стартиране на иновативни социални услуги за хора с увреждания в Бургас". Това каза за Радио "Фокус"-Бургас Марионела Стоянова, управител на сдружение "Социален център- Бургас", който е член на НАСО и заедно с белгийска организация и община Бургас работи по проекта. Той е двугодишен, финансира се по ОП "Регионално развитие" и е на стойност 161 389лв.                                               
Вижте повече
Община Две могили успешно реализира проект „Звено за социални услуги в домашна среда – община Две могили”
Общински съвет - Две могили прие информация относно участието на Община Две могили в проекти по различните оперативни програми. Към настоящия момент Община Две могили работи по проекти към Оперативна програма „Административен капацитет”, „Център за развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, „Програма за развитие на селските райони”и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Вижте повече
Добрич разкрива нова социална услуга в общността
От 1 януари следващата година в Добрич ще бъде разкрита нова социална услуга в общността, като делегирана от държавата дейност. Това е отразено в докладна записка от кмета на града Детелина Николова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца ще бъде с капацитет за 15 души (не само деца, но и младежи) и 4-ма души персонал – рехабилитатор, двама социални работници и психолог.                Вижте повече
Еко клубът на ГПЧЕ и деца с увреждания създадоха заедно алпинеум
„Човек твори през целия си живот. Той е част от процесите на Земята и затова е важна средата, в която живеем. За да се отнася с отговорност към природата, човек първо трябва да уважава ближния си.” – с тези думи Петя Кирилова от Регионалната здравна инспекция посрещна учениците от Гимназия с преподаване на чужди езици „ Петър Богдан” в двора на Дневния център за деца и младежи с умствени увреждания. 
Вижте повече
Сензорна зала отвори врати в помощно училище в Кърджали
Сензорна зала отвори врати в Помощно училище „Д-р П. Берон" в Кърджали. В нея по график ще се провеждат занятия с деца, страдащи от аутизъм, със синдром на Даун и с умствена изостаналост. Тя е първата в област Кърджали. За нейното оборудване са вложени 3 хил. евро дарение от Френската фондация Хиацинт Одюро. Тя от години подпомага дейността на учебното заведение.                                          Вижте повече
Четири нови центъра ще работят в Габрово
След закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в габровския квартал Велчевци, ще започнат да функционират център за майчино и детско здраве, център за ранна интервенция за деца и семейства, дневен център  за деца с увреждания и център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи. От новите услуги ще могат да се възползват 93 лица, сред които деца с увреждания от 0 до 3 години, лишени от родителска грижа, бременни и родилки, деца от раждането до навършване на 3-годишна възраст, членове на техните семейства, лица от малцинствени общности и други рискови групи. 
Вижте повече
Рехабилитационна зала изграждат в социален център в Ловеч
С цел повишаване на качеството на предоставяните социални услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция при община Ловеч се оборудва рехабилитационна зала. Тя е обособена в помещение на центъра в блок „Вароша". В залата ще бъдат позиционирани закупените вече специализирани уреди, свързани с предлагането на рехабилитационните дейности.                                                                        Вижте повече
Бр. 41/28.10.2013 г.
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Столична община и СУ „Св. Климент Охридски” поставят началото на Регионална академия за мениджмънт в културата
Столична община и СУ „Св. Климент Охридски”  поставят началото на Регионална академия за мениджмънт в културата.    Академията се създава с цел да повиши знанията и уменията на  мениджърите в областта на културата в контекста на    кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата. Всички, които желаят да се включат  като участници в обучението могат да изпратят мотивационно писмо и автобиография до 28 октомври 2013г.    Вижте повече
София ще има театър на метростанция "Джеймс Баучер"
В София вече ще има театър под земята - в помещение на метростанция "Джеймс Баучер" в кв. "Лозенец". Предложението ще бъде гласувано в четвъртък на редовното заседание на Столичния общински съвет. През септември председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев е изпратил писмо до кмета на града Йорданка Фандъкова и главния архитект Петър Диков.                                                            Вижте повече
Дневен център за хора с увреждания участва в национален конкурс
На 31 октомври 2013 г. потребителите от Дневен център за възрастни хора с увреждания в Плевен ще вземат участие в VII-ми Национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания" в гр. Шумен. През трите дни на конкурса - от 29 до 31 октомври участие ще вземат потребители на домове за социални услуги, защитени жилища и дневни центрове за социални услуги от цялата страна.              Вижте повече
С приказка за Добри Желязков и изложба на резултатите на участниците завърши проект „КЛИО”
В навечерието на празника на Сливен Димитровден, официално завърши съвместният проект на Националния музей на текстилната индустрия, Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Св. Стилиян Детепазител”, Обединено детско заведение „Елица” и Народно читалище „Дружба 1993”, в партньорство с община Сливен.              Вижте повече
Хляб като терапия за хора с увреждания
Бургаските любители и ценители на хлебното изкуството вече са едно ниво по-нагоре в уменията и знанията си. Опитът им бе обогатен лично от гуруто в месенето на качествен, здравословен и традиционен хляб д-р Надежда Савова, която откри подвижната си автобиографична и художествена изложба посветена на хляба. Едновременно с представянето на фотосите д-р Савова запретна ръкави и потопи както себе си, така и посетителите в магията на хлебното изкуство, обяснявайки религиозната връзка между хляба и хората.        Вижте повече
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Аурубис България домакин на форум “Заедно за устойчиво индустриално бъдеще”
На 17 октомври Аурубис България, член на НАСО, бе домакин на третото издание на форум “Заедно за устойчиво индустриално бъдеще”, който се организира съвместно с Девня Цимент. Във форума участие взеха зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, представители на водещи компании у нас, учени от БАН, медии и др. Форумът бе открит с приветствия от Никола Треан – изпълнителен директор на Аурубис България и Серж Шмит – изпълнителен директор на Девня Цимент.                                                          Вижте повече
Мусала Софт е част от пилотното разпространение на първия международен социален стандарт ISO 26000
Мусала Софт участва в учебна визита в Австрия във връзка с изпълнение на проект "Трансфер и пилотно внедряване на иновативни практики и стандарти за преход към "зелена икономика" по схема "Без граници - Компонент I" - фаза 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013". Целта е запознаване със стандарта ISO 26000, свързан с политиките за социалната отговорност в една компания. 
Вижте повече
Проучване на модели за приобщаване на МСП към КСО
Темата за корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие става все по-значима, не само в глобален мащаб, но и в България. Трудови злополуки, многобройни протести в защита на природата, медийни скандали, противоречия на интереси и ценности, агресивна конкуренция, както и пагубните последствия от финансовата криза налагат нов начин на фирмено управление.                                            Вижте повече
SmartCulture и предприемачество
На 24-25 октомври 2013 се проведе поредното издание на Европейският ден на предприемача, посветен на темата «Науката в подкрепа на иновациите и икономиката.» Участваха много български и чуждестранни гости, представители на академични институции, бизнеси, неправителствени организации. В специален панел на събитието беше представен и проектът SmartCulture, в който Асоциацията за развитие на София участва заедно със Софийски университет и Института за технологии и развитие.                                 Вижте повече
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО
Студент на 2013 г.
НПСС откри процедурата за номинации в VII-то поредно издание на Националния приз „Студент на годината". Студентите, желаещи да участват, могат да подават своите документи до 21 ноември 2013 година, а призьорите ще бъдат отличени на официална церемония в София на 05 декември.
Националният приз „Студент на годината" се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България и традиционно се провежда под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката. 
Вижте повече
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

Екипът на НАСОКИ ви напомня, 
че можете да изпращате своите новини, 
проекти и друга информация, 
включително за предстоящи събития, 
на nasoki@naso.bg
и те ще бъдат включвани 
в информационните издания на НАСО. 
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