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 КАЛЕНДАР 
4 ноември - Професионален празник на русенските  

корабостроители 

5 ноември - Световен ден на мъжете 

6 ноември - Международен ден за предотвратяване  

на експлоатацията на околната среда 

по време на война и въоръжени конфлик-
ти  

8 ноември - Архангеловден, имен ден празнуват :  

Архангел, Ангел, Ангелина, Михаил, Ми-

хаила, Гавраил, Радка, Радко, Рангел, 

Райчо, Райна, Радослав, Рада, 

Професионален празник на служителите 
в полицията 

Ден на Западните покрайнини  

Професионален празник на месарите и 

колбасарите 

9 ноември - Международен ден за борба срещу  

расизма, ксенофобията и антисемитиз-

ма 

10 ноември - Международен ден на младежта 

Ден на свободата на словото в България 

11 ноември - Имен ден: Виктория, Виктор, Минка, 

Минчо 

13 ноември - Международен ден на слепите хора 

14 ноември - Световен ден за борба срещу диабета 

Имен ден: Филип, Фильо, Филка 

16 ноември - Международен ден на толерантността 

17 ноември - Международен ден на студентите 
 

НАСО поздравява всички именници  

и им пожелава крепко здраве!  

 НОВИНИ ОТ НАСО 

Национален обучителен семинар за социалната услуга 

ЦСРИ 

На 31 октомври 2013 г. в гр. София се проведе еднодневен 

Национален обучителен семинар на ръководители на социал-

ната услуга „Център за социална рехабилитация и интегра-

ция“ (ЦСРИ) от страната. Семинарът се организира от Нацио-

нален алианс за социална отговорност и бе безплатен за учас-

тниците. От началото на 2013 г. НАСО инициира и проведе 

множество работни срещи, семинари и дискусии, касаещи под-

готовката, обсъждането и формирането на предложения за 

промяна на Методическото ръководство за изпълнение на ус-

лугата ЦСРИ. На последния семинар бе обсъдено практичес-

кото приложения на утвърдения нов документ с представители 
на АСП и Инспектората към него. Лектори бяха г-жа Цветелина 

Герасимова, експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни 

лица“ към Агенция за социално подпомагане, г-жа Христина 

Вълкова, главен инспектор в отдел „Контрол на специализира-

ните институции за социални услуги и социалните услуги, пре-

доставяне в обществеността” към Инспектората към АСП и г-

жа Кристина Николова, старши инспектор в отдел „Мониторинг 

на деца с увреждания“ в Инспектората към АСП.  Вижте повече 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Работна програма на Европа за 2014 г. — приоритет са 

растежът и заетостта 

През 2014 г. Комисията ще съсредоточи дейността си върху 

постигане на растеж в ЕС, връщане на хората на работа и при-

емане на вече представени предложения. Следващата година 

ще бъдат представени 29 инициативи, като повечето от тях са 

свързани с преглед на съществуващи правила на ЕС. Други са 

насочени към модернизиране на области като правилата за 

държавна помощ, промишлената политика и завършване на 

единния пазар.                                                          Вижте повече 

От 1 януари 2014 г. минималната работна заплата става 

340 лв. 

Правителството определи нов, по-висок размер на минимал-
ната месечна работна заплата от 1 януари 2014 г. Той става 

340 лв. при 310 лв. сега. Минималната часова работна заплата 

ще бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85 лв.      Вижте повече 

Пенсиите през 2014 г. ще се осъвременяват по 

"Швейцарското правило" 

Правителството одобри проекта на закон за бюджета на дър-

жавното обществено осигуряване за 2014 г. и предлага на На-

родното събрание да го приеме. В областта на приходите са 

заложени следните политики: - предвижда се запазване раз-

мерите и съотношенията на осигурителните вноски за държав-

ното обществено осигуряване; - размерът на осигурителната 

вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2013 г. - 

17,8% за родените преди 1 януари 1960 г. при запазено съот-

ношение 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на ра-

ботника, и 12,8% за лицата, родени след 31 декември 1959 г., 

съответно при съотношение 7,1/5,7, както и размера на внос-

ката за работещите в специалните ведомства, които се пенси-

онират по чл.69 от КСО.                                           Вижте повече 

Нова система следи броя на хората с увреждания и бю-

джетните средства за тях 

Автоматизирана информационна система за хора с уврежда-

Годишен календар на НАСО за 2014 г. 

НАСО започва подготовка на Годишен информационен 
календар за 2014 г. Ако искате вашите събития да бъдат 
включени в Календара, моля попълнете приложения 
формуляр и го изпратете на nasoki@naso.bg до 1 декем-
ври 2013 г.  

Екипът на НАСОКИ ви напомня,  че можете да изпра-
щате своите новини,  проекти и друга информация,   и 
те ще бъдат включвани  в информационните издания 
на НАСО.  

Формуляр за регистрация на събитие 

Работна среща-обсъждане на Стратегията за дългосроч-

на грижа за възрастни хора 

На 30 октомври 2013 г. в София НАСО проведе работна сре-

ща в качеството си на член на работната група за разработва-

не на Стратегия за дългосрочна грижа за възрастни хора и 

предстоящото приемане на План за действие към нея. На 

срещата присъстваха представители от Фондация "Сийдър", 

КНСБ, Фондация "Интегрирано образование", Сдружение "За 

бъдеще на ДЦ Св. Мина", Фондация "Светлина за живот", 

Фондация "Институт за социални услуги в общността", Фонда-

ция "Пиа Матер" и Фондация "Де Пасарел". В хода на диску-

сията бяха разгледани въпроси, поставени от организации - 

доставчици на социални услуги, някои от които членове на 
НАСО.                                                                      Вижте повече 

Пресконференция за представяне на проект 

„Партньорство за достоен и независим живот“ 

На 30 октомври 2013 г. в Дворец на културата и спорта, Вар-

на, се състоя пресконференция за представяне на проект 

„Партньорство за достоен и независим живот“. Проектът се 

реализира от Национален алианс за социална отговорност и 

е насочен към реализиране на международно сътрудничест-

во, чрез обмяна на опит на място на представители на НПО, 

общини и работодатели, членове на НАСО в страна-членка 

на ЕС в структурата на EASPD.                            Вижте повече 
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ния беше представена на заседание на Областният съвет за 

интеграция на хората с увреждания. Заседанието се водеше 

от областният управител Иван Каракашки.Системата е изгра-

дена по ОП "Развитие на човешките ресурси", стойността й е 

1 800 000 лв.                                                             Вижте повече 

Обществен съвет в МТСП 

Заместник-министрите на труда и социалната политика Свет-

лана Дянкова и Лазар Лазаров се срещнаха с неправителстве-

ни организации, отзовали се на поканата за организирането 

на Обществен съвет в МТСП. По време на срещата бяха об-

съдени проектът на Закон за Бюджета на Държавното Общес-

твено Осигуряване (ЗБДОО) за 2014г. и Бюджета на МТСП за 

следващата година. Заместник-министър Светлана Дянкова 
представи ЗБДОО за 2014г.                     Вижте повече 

Предвидените средства за заетост през новия програмен 

период на ОП РЧР(2014-2020) още бъдат около 1 млрд. 

лева 

Министър Хасан Адемов отговаря на въпрос от народните 

представители от ПГ на ГЕРБ Тотю Младенов и Светлана 

Ангелова относно мерките на правителството за увеличаване-

то на заетостта. Ситуацията, в която се намира държавата ни 

в момента, предвид все още бавното възстановяване от сери-

озната икономическа криза, съчетано с преходния етап между 

два програмни периода, налага на Правителството да предп-

риеме незабавни действия за подкрепа разкриването на нови 

работни места и запазване на съществуващите. Вижте повече 

Стабилността на осигурителната система не бива да се 

постига само с цената на усилията на едно поколение хо-

ра 

Искам да започна с това, че когато говорим за намеренията на 

правителството за промени в пенсионната система е важно да 

се има предвид, че не става въпрос за преразглеждане на 

пенсионната система или подмяната с нова система, каза ми-

нистър Адемов в отговор на въпрос от народните представи-

тели. Възприетият през 2000г. пенсионен модел на тристълбо-

вата пенсионна система се запазва непроменен: солидарната 

система (т.нар. първи стълб – държавно обществено осигуря-

ване) и пенсионните схеми, които функционират на капитало-

вопокривен принцип (втори и трети стълб) продължават да 

съществуват. В това отношение намеренията на правителст-

вото са категорични.                                                Вижте повече 

Заседание на Националния съвет по условия на труд  

На 29 октомври 2013 г. Националният съвет по условия на 

труд обсъди мярка № 77 от втория пакет от мерки на прави-

телството за намаляване на регулаторната тежест. С мярката 

се предлага да отпадане задължението на юридическите и 

физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и 

на юридическите и физическите лица, които ползват работе-

щи, предоставени им от предприятие, което осигурява вре-
менна заетост да подават уведомление по чл. 15, ал. 3 от 

Закона за здравословни и безопасни условия до териториал-

ната дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на 

управление на предприятието.                              Вижте повече 

Социалните жилища влизат сред приоритетите на дър-

жавната жилищна политика 

Държавата ще пише национална програма за социални жили-

ща. Общините на някакъв етап също ще разработват жилищ-

ни стратегии и програми, след като проучат и прогнозират 

жилищните нужди, тъй като в тях е концентрирана отговор-

ността за осигуряване на социални жилища. Стратегията за 

демографско развитие пък се планира да бъде обвързана с 

осигуряването на достъпни жилища за младите семейства. 

Това съобщи депутатът и председател на парламентарната 

комисия по регионална политика Димчо Михалевски на форум 

за жилищната политика на държавата, организиран от Хаби-

тат България.                                                           Вижте повече 

До 8 ноември 2013 г. се приемат заявления от НПО за чле-

нове на НСЗД 

Желаещите граждански организации в обществена полза, 

осъществяващи дейности за закрила на детето, които искат 

да се включат в работата на Националния съвет за закрила 

на детето /НСЗД/ трябва да заявят това писмено в срок до 8 
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ноември т.г. Подадените заявления ще бъдат разгледани за 

допустимост в срок до 15 ноември от Комисия, назначена от 

председателя на ДАЗД.                                          Вижте повече 

„Една посока – много възможности“  

„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отли-

чава европейското финансиране в България в следващия 

програмен период 2014-2020 г. Автор на слогана и логото към 

него е Тахсин Тасим от София. На церемония в хотел 

„България" възпитаникът на Националната художествена ака-

демия получи своята награда от вицепремиера и министър на 

правосъдието Зинаида Златанова, под чийто патронаж беше 

проведен конкурсът.                                                Вижте повече 

България бе представена в Загреб на конференция за ДИ 
и използването на структурните фондове 

На 24 октомври 2013г. се проведе конференция в Загреб на 

тема „Използване на средствата от европейските структурни 

инструменти за преминаване от институционален режим на 

грижа към алтернативни услуги". Семинарът бе организиран 

от хърватското Министерство за социална политика и младеж 

в партньорство с представителството на европейската коми-

сия. Целта на срещата бе хърватските власти и заинтересова-

ни страни да бъдат насочени към използване на европейското 

финансиране за развитие на реформи в областта на деинсти-

туционализацията.                                                  Вижте повече 

Министър Анелия Клисарова връчи наградата 

„Константин Величков“ на изявени учители 

На 1 ноември 2013 г., в Деня на народните будители, минис-

търът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова 

връчи ежегодната награда „Константин Величков” на 7 учите-

ли, отличили се с високи постижения в работата си с ученици. 

„В Деня на народните будители първо ще се обърна и ще поз-

дравя всички учители, защото те ежедневно са с нашите де-

ца,  дават своите знания, опит и умения, за да могат да запа-

зят българщината в душите на всяко наше дете. Те и в трудни 

времена продължават да изпълняват своята мисия.  

Вижте повече 

Правителството търси начини за осигуряване на допъл-

нителни средства за бюджета на НЗОК 

Проблемът с бюджета на Здравната каса за 2013 г. всъщност 

не е с приходната, а в разходната му част. В момента усилия-

та са насочени към събиране на допълнителни приходи от 

здравно осигурителни вноски. Правителството също търси 

начини за осигуряване на допълнителни средства за покрива-

нето на дефицита на Националната здравноосигурителна каса 

(НЗОК). Това заяви заместник-министърът на финансите и 

председател на Надзорния съвет на касата Людмила Петкова 

в предаването „12+3" на Българското национално радио.  

Вижте повече 

Защитените училища в България са 136, средищните – 796 

Правителството актуализира списъците на защитените и на 

средищните училища в България. Към досегашните 127 защи-

тени училища са добавени нови девет. Те са в селата Добро-

мирка, Коритен, Габрово, Пасови, Калище, Дрен, Върбина, 

Габра и Бояново. За защитено се определя държавно или об-

щинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика в 

задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко 

от 20 км до най-близкото друго училище.              Вижте повече 

Агенцията по заетостта проведе 9 трудови борси през ок-

томври 

450 свободни работни места обявиха работодателите, участ-

вали в организираните от Агенцията по заетостта трудови бор-

си през октомври. 9 бюра по труда в страната проведоха тру-

довите борси, които и този месец бяха специализирани – 7 за 

младежи и 2 насочени към неравностойните групи на пазара 

на труда. 129 работодатели участваха в борсите, а 1 111 без-

работни лица потърсиха работа.                            Вижте повече 
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Общините ще получат допълнителни 46,5 млн. лв. за де-

легираните от държавата дейности 

Правителството актуализира одобрените по-рано през годи-

ната стандарти за 2014 г. за делегираните от държавата дей-

ности с натурални и стойностни показатели. Общият размер 

на средствата, който ще получат общините за делегираните 

дейности, се увеличава на 1 988,2 млн. лв., като нараства с 

46,5 млн. лв. В актуализираните стандарти са предвидени 

средства за целодневно обучение на учениците от ІV клас, 

като осреднено средствата за образование се увеличават с 

1,3 на сто. През 2014 г. за месечна помощ на ученик са пред-

видени допълнително средства за пет нови дейности.  

Вижте повече 

Постиженията и предизвикателствата в процеса на деин-

ституционализация дискутираха в град Карнобат ръково-

дители на държавни институции, кметове и неправителс-

твени организации 

Сътрудничеството и взаимодействието на всички заинтере-

совани участници в процеса на деинституционализация на 

децата обсъждат на междуинституционална среща в град 

Карнобат ръководители на държавни институции, кметове и 

неправителствени организации. Над 70 представители на 

общини, участници в процеса на деинституционализация, в 

присъствието на председателя на ДАЗД Ева Жечева, зам.-

министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, 

изп. директор на АСП Ивайло Иванов, зам. областния упра-

вител Евгени Врабчев, обсъждат постиженията, възникнали-

те в процеса предизвикателства и проблеми и дискутират 

марките, които ще гарантират успеха му.     Вижте повече 

Над 48 000 семейства получават помощ за първокласни-

ци 

Окончателните данни от кампанията за отпускане на еднок-

ратна целева помощ за деца, записани в първи клас за учеб-

ната 2013/2014 г., сочат, че до крайния срок - 30 септември 

2013 г., бяха подадени 48 597 молби.  Издадени са  48 023 

заповеди за отпускане на целевата помощ, които се отнасят 

за 48 818 деца. Заповедите за отказ на целевата помощ са 

573.                                                                           Вижте повече 

ОП „Конкурентоспособност“ представя процедура 

„Технологична модернизация в малки и средни предприя-

тия” 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособ-

ност" към Министерство на икономиката и енергетиката ще 

представи условията за кандидатстване по процедура 

BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и 
средни предприятия". Допустимите кандидати и дейности, 

подготовката на проектните предложения, начина на канди-

датстване и изпълнение на проектите са темите, които ще 

бъдат обсъждани на информационните дни в София 

(11.11.2013 г.), Пловдив (12.11.2013 г.), Бургас (13.11.2013 г.), 

Варна (14.11.2013 г.) и Враца (18.11.2013 г.).       Вижте повече 

Проект „Подкрепа за овластяване на жени от селските 

райони на Северозападна България” 

Набират се кандидатки – 45 активни жени от селските райони 

на Ловешка и Плевенска области, които имат нагласа да раз-

виват алтернативен поминък и заетост, за включване в обуче-

ние за създаване на социално предприятие. Те ще преминат 3

-дневно и последващо 2-дневно теоретично обучение за стар-

тиране на конкретни бизнес инициативи +  практическа подк-

репа чрез менторска програма.                              Вижте повече 

Европейската комисия одобри схема за държавна помощ 

по инициативата „JESSICA“ в България 

Европейската комисия публикува официално решение във 

връзка с предоставянето на държавна помощ по схема 

“JESSICA”, с което дава одобрение за стартиране финансира-

нето на одобрени от фондовете за градско развитие проекти. 

В съобщение до медиите комисията изразява становището, 

 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 
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че редът и условията по схемата са съобразени с разпоред-

бите на чл. 107, ал. 3 от Договора за функционирането на ЕС 

(ДФЕС), който регламентира отпускането на държавна по-

мощ за развитието на икономически региони, при условие че 

не се нарушава принципа на свободна конкуренция и няма 

неблагоприятно въздействие върху търговията между дър-

жавите членки.                                                       Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Кръгла маса на тема „Европа – моето бъдеще, моят шанс 

за изява” 

На 28 октомври 2013 г. в сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр. 

Камено, се проведе кръгла маса на тема „Европа – моето 

бъдеще, моят шанс за изява”, организирана от Сдружение 

„УСМИВКА”, което е член на НАСО, и Областен информацио-

нен център-Бургас. Кръглата маса е част от дейностите по 

проект № BG13/A1.2/132/R1 „Европа – моето бъдеще, моят 

шанс за изява”, финансиран от Програма „Младежта в дейст-

вие”. Участници бяха доброволци към Сдружението, учещи в 

училището в град Камено.                                      Вижте повече 

Благотворителна кампания „Приказна Коледа“ 

От 23 октомври до 30 ноември 2013 г. гражданско сдружение 
„Алтернатива 55“, което е член на НАСО, организира кръжоци 

за изработка на коледни украшения. С набраните средства 

ще се организира коледно тържество с подаръци за децата.  

Вижте повече 

Равенство на хората с увреждания пред закона 

На 28.10.2013 г. в Заседателната зала на район „Сердика”, 

бул. „Княгиня Мария Луиза” No 88 от 10.00 часа, се проведе 

среща на тема „Равенство на хората с увреждания пред зако-

на”. Събитието е във връзка с изпълнението на проект 

„Хората с увреждания – равноправни граждани на София”, 

което се осъществява с финансовата подкрепа на Столична 

община, по Програма Европа 2013 г.                    Вижте повече 

Месец на толерантността 

Във връзка с 16 ноември – Международния ден на толерант-

ността, Сдружение „УСМИВКА", което е член на НАСО, обявя-

ва Месец на толерантността. Целта е през целият месец но-

ември да се събират пакетирани храни(боб, леща, ориз и дру-

ги) и продукти от първа необходимост, които да бъдат дарени 

на бежанците в лагера в гр. Елхово.                      Вижте повече 

Стимулиране на развитието при деца с аутизъм чрез дви-

жение 

При голяма част от децата с аутизъм се наблюдават характер-

ни сензорно моторни нарушения, споделя Фондация „Карин 

Дом“, която е член на НАСО. Такива са обща неловкост, не-

кординирана походка, проблеми при извършването на фини 
целенасочени движения, непоносимост към звукови и други 

стимули от средата.                                                 Вижте повече 

Нов проект за социално предприемачество за близо 100 

хил. евро 

Националният алианс за работа с доброволци спечели нов 

проект за обмен на практики в областта на социалното предп-

риемачество. Той е на стойност близо 100 хил. евро и се фи-

нансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът 

„Социалното предприемачество – портал за иновации“ е с 

продължителност 18 месеца, а партньор на НАРД по него е 

„Дружество за подпомагане на българските домове за деца“- 

Берлин.                                                                     Вижте повече 

Целогодишна работилничка ще помага на децата от Ди-

митровград 

Работилничка за ръчно изработени сувенири ще помага цело-

годишно на децата с нужди от Димитровград. Инициативата е 

на Фондация „Подари усмивка. В момента се подготвят изде-

лия, които ще бъдат тематично свързани с Коледа и ще се 

предложат на Благотворителен базар, който се организира 

традиционно от фондацията.                                  Вижте повече 

Продължава изграждането на детска площадка за деца с 

увреждания във Велико Търново 
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Екипът на „Сдружение Азбукари“ заедно с медийните партньо-

ри и съмишлениците работят всеотдайно за осъществяването 

на каузата да изградим единствената за град Велико Търново 

детска площадка, адаптирана и за деца с увреждания. Този 

проект дойде, след като Азбукарите изградиха успешно в Юж-

ния парк в столицата първата в България комбинирана, об-

ществена детска площадка за игра и обучение, адаптирана и 

за деца със специфични потребности. Проектът за град Вели-

ко Търново е подкрепен от кмета Даниел Панов и родителите 

на деца в неравностойно положение.                    Вижте повече 

Център за безплатна правна помощ във Видин 

Център за безплатна правна помощ беше открит във Видин. 

23-ма адвокати ще съветват пенсионери, безработни и соци-
ално слаби как да търсят правата си. Всеки, който попада в 

категорията социално слаб, може да потърси безвъзмездна 

правна помощ в лична среща с адвокат в новия център. Своя 

социален статус гражданинът ще потвърждава с подписване-

то на декларация.                                                    Вижте повече 

Три центъра за деца с увреждания отварят врати в Русе 

В Русе ще бъдат открити три центъра за настаняване от семе-

ен тип, всеки от които е с капацитет 14 деца /12 деца от спе-

циализирани институции и допълнителни 2 места за настаня-

ване на деца от общността по спешност/. Изграждането им ще 

се реализира благодарение на проекта „Нашите деца са на-

шата отговорност-разкриване на комплекс от резидентни ус-

луги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. 

в Община Русе".                                                       Вижте повече 

Община Габрово набира лични асистенти и потребители 

на социалната услуга 

Прием на документи за кандидат-потребители  и лични асис-

тенти стартира Община Габрово. Процедурата е част от про-

ект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”. Вижте повече 

Набират ползватели на нови социални услуги 

До 5 ноември се удължава срокът за приемане на документи 

на ползватели на новата социална услуга „Дневен център за 

лица с увреждания в това число физически увреждания, пси-

хични разстройства и умствена изостаналост” във Враца. 

Дневният център ще бъде разкрит в базата на Центъра за пси-

хично здраве и ще започне да работи през декември. Срокът 

за подаването на документи бе един месец и изтече на 25 ок-

томври. Информация за подбора бе огласена, както чрез ме-

диите, така също и на официалния сайт на общината.  

Вижте повече 

Общинският съвет на Добрич одобри разкриването на но-

ви социални услуги в града 

С решение на Общински съвет, от началото на следващата 

година в Добрич ще бъде разкрита нова социална услуга в 

общността, като делегирана от държавата дейност. Центърът 

за социална рехабилитация и интеграция за деца ще бъде с 

капацитет за 15 души, деца и младежи, и 4-ма души персонал 

– рехабилитатор, двама социални работници и психолог. Цен-

търът ще се помещава в сградата на закрития дом „Дъга” – в 

южното крило, на първия етаж, в жилищния комплекс „Дружба” 

№57. Разкриването на този център е предвидено в плана за 

развитие на социалните услуги в добруджанската община.  

Вижте повече 

Община Банско разширява социални услуги 

На редовна сесия местният парламент в Банско прие доклад 

относно ефективността на безплатния транспорт, осигуряван 

от Общината за пътуващите ученици от професионалните гим-

назии в града. На заседанието стана ясно, че за учебната 

2013/2014г община Банско ще продължи да предоставя тази 

услуга на учениците, с цел постигане на максимална посещае-

мост в училищата, да се избегне пътуването „на стоп”, да се 

осигури безплатен достъп на учениците до образование и да 

се повиши интересът към средните училища в града.  

Вижте повече 
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 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Столична община стартира обществено онлайн допитване 

за обхвата и структурата на програма „Култура“ за 2014г. 

Столична програма „Култура” е инструмент за осъществяване 

на политиките на Столичната община в областта на културата, 

разписани в основните стратегически документи: Стратегията 

за развитието на културата София – Творческа столица 2013 - 

2023, приета с Решение №640 от 20.12.2012 г., и кандидатура-

та на София за Европейска столица на културата 2019, приета 

с Решение №430 от 18.07.2013 на Столичен общински съвет.  

Вижте повече 

Фондация “Сила за живот” организира концерт по случай 

Международния ден на хората с увреждания във Велико 

Търново 

Фондация “Сила за живот” организира концерт по случай Меж-

дународния ден на хората с увреждания - 3 декември във Ве-

лико Търново, съобщиха от пресцентъра на община Велико 

Търново. Концертът под надслов "Като всички останали" ще се 

проведе на 3 октомври от 19.00 часа в Музикално-

драматичния театър "Константин Кисимов".          Вижте повече 

Фестивалът "Светът е за всички" - 2013 отново събира 

стотици участници в Русе в края на ноември 

Фестивалът "Светът е за всички" - 2013 отново събира стотици 

участници в Русе в края на ноември. На 28 ноември от 14 часа 

във фоайето на Пленарна зала на Община Русе ще бъде отк-

рита голяма изложба с участието на различни представители 

на неправителствени организации от Русе и областта, които 

помагат на хиляди хора със специални потребности.  

Вижте повече 

Детски музей ще отвори врати в София след две години 

Водили ли сте детето си в музей? А случвало ли ви се е уред-

ниците да следват невръстните посетители с мрачното изра-

жение на затворнически надзиратели и с нетърпящ възраже-

ние тон да повтарят, че това не е място за игра, че експонати-

те не трябва да се пипат, че е забранено доближаването до 

витрините, че не е редно да се сяда на земята...?  

Вижте повече 

ЧЕЗ направи дарение за деца, лишени от родителски гри-

жи в село Разлив 

"ЧЕЗ Електро България” АД дари средства за закупуване на 

беседка за Дома за деца, лишени от родителска грижа, в село 

Разлив, община Правец. Социалното заведение бе посочено 

от независима организация, като водещ мотив за избора му 

бе необходимостта от обособяване на подходящо пространс-

тво за игра и занимания на открито за възпитаниците. В Дома 

са настанени 48 деца на възраст между 7 и 18 години.  

Вижте повече 

Включете се в проучването 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 

Над 500 деца влизат в 12 компании, за да разберат какво 

работят техните родители 

В Деня на народните будители 12 български компании, с над 

8 500 служители, ще отворят вратите си за децата и със спе-

циално разработени програми и игри ще им покажат защо 

трудът на родителите им е важен. Проектът "Гордея се с тру-

да на моите родители" е на Българската мрежа на Глобалния 

договор на ООН.                                                     Вижте повече 
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4 ноември - Стралджа, среща на ОИЦ-Ямбол  

5 ноември - София, Пресконференция "Алтернативен държа-

вен бюджет 2014", Институт за пазарна икономика 

5 ноември - Пазарджик, среща на ОИЦ с местните медии 

Болярово, среща на ОИЦ-Ямбол 

5-6 ноември – Брюксел, Обучителен семинар „Партньорство 

с работодатели: Маркетинг и умения за намиране на работа“ 

Семинарът се организира в рамките на тематична-

та група на EPR (Европейска платформа за рехаби-

литация) по "Партньорство с работодатели". Тема-

тичната група се координира от секретариата на 

EPR и включва водещия опит на Майк Евънс, EPR 

консултант и бивш председател на Европейския съ-
юз по подкрепена заетост (EUSE). Програмата и 

регистрацията са на английски език. 

6 ноември - Провадия, кръгла маса „Европа в моя регион-

добри практики и партньорства“;  

Пазарджик, Информационна среща за финансово уп-

равление и контрол на проекти;  

Тунджа, среща на ОИЦ-Ямбол с бенефициенти;  

Вълчедръм, информационна среща на ОИЦ – Монтана 

Безплатно онлайн обучение  "Оперативни програми в 

България през новия програмен периода 2014-2020. 

Основни  направления и програми на ЕС  в периода 

2014-2020г.  за финансиране проекти на МСП, социал-

ни предприятия, за заетост и социално включване“, 

Агенция за икономическо развитие Варна 

7 ноември - Ракитово, информационна среща на ОИЦ-

Пазарджик  

Медковец, информационна среща на ОИЦ-Монтана 

Дългопол, кръгла маса „Европа в моя регион-добри 

практики и партньорства“ , ОИЦ – Пазарджик и ПУ 

„Паисий Хилендарски“ организират инициатива в подк-

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 

репа на бизнеса 

8 - 17 ноември - София, „В гетото и навън“ – изложба на ли-

митирани фотографии в подкрепа на изоставени бебета 

8 ноември – Безплатно онлайн обучение „Основни моменти 

и документи при управление на транснационални проекти, 

финансирани  по  ОП ”Югоизточна  Европа ”  и 

СОП”Черноморски басейн”, Агенция за икономическо разви-

тие Варна 

Девня, кръгла маса „Европа в моя регион-добри прак-

тики и партньорства“  

11 ноември - Велинград, информационна среща на ОИЦ – 

Пазарджик  

Ветрино, кръгла маса „Европа в моя регион-добри 
практики и партньорства“  

12 ноември - Панагюрище, Информационна среща на ОИЦ – 

Пазарджик  

Елхово, Среща на ОИЦ-Ямбол  

Вълчи дол, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри 

практики и партньорства“  

13-15 ноември - Хисаря, семинар „Домашните грижи на Ка-
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Работна програма на Европейска комисията за 2014 г. (на 

англ. език) 

Протокол за проведени консултации между МФ и НСОРБ по 

проекта за бюджет на Р България за 2014 г. в частта за общи-

ните, Приложение към Протокол 
Новости в общественото осигуряване на общинските съвет-

ници след последните промени в ЗМСМА 

Набиране на средства от музеите в България – Проучване на 

БЦНП 

Новата формула за дееспособността - възможност за всички 

да упражняват правата си – БЦНП 

 

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 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ ритас – предизвикателства и възможности" 

13 ноември - Стрелча, Информационна среща на ОИЦ – Па-

зарджик  

Ново село, Информационна среща на ОИЦ-Видин  

Ямбол, Среща на ОИЦ-Ямбол с бенефициенти  

14 ноември - Брацигово, Информационна среща на ОИЦ – 

Пазарджик  

Грамада, Информационна среща на ОИЦ-Видин  

Бяла, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри практи-

ки и партньорства“  

15 ноември - Видин, Информационен ден с ОКС и ПК 

„Наркооп“ 

Белово, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик  

Любен Каравелово, Кръгла маса „Европа в моя регион-

добри практики и партньорства“  

21-22 ноември - Брюксел, Конференция "Пълно социално 

включване на деца и младежи с увреждания" 

Конференцията се организира от Съвета на Европа 

и Белгия, в партньорство с EASPD. Децата и младе-

жите с увреждания имат абсолютно същите права и 

нужди като останалите деца и младежи във всички 

области. Те имат право да изразяват своето мне-

ние, да участват в решенията, които ги засягат и 

да бъдат защитени от закона. Конференцията пред-

лага отлична възможност да се разгледа позицията 

за правата на децата и младежите с увреждания. 

21-23 ноември - София, Пета национална среща на евроекс-

пертите от общините 

16-23 ноември - София, Професионално обучение за  

          професията "Болногледач", Фондация Пиа Матер 

28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на  

Фондация „Светът на Мария“ 

28 ноември – Русе, Фестивал „Светът е за всички“ 
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Бр. 42/04.11.2013 г. 

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 

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” 

Подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) 

Европейски фонд за демокрация 

Глобален фонд на жените 

Асоциация на българските черноморски общини - създаване 

на силни партньорства между местните власти и НПО 

 

Покани за участие в търгове на ЕК 

VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения за 

растеж и заетост (информацията е на англ. език) 

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) 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

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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Бр. 42/04.11.2013 г.
Бр. 42/04.11.2013 г.
Бр. 42/04.11.2013 г.
Бр. 42/04.11.2013 г.
Бр. 42/04.11.2013 г.
4 ноември - Стралджа, среща на ОИЦ-Ямбол 
5 ноември - София, Пресконференция "Алтернативен държавен бюджет 2014", Институт за пазарна икономика
5 ноември - Пазарджик, среща на ОИЦ с местните медии
Болярово, среща на ОИЦ-Ямбол
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.
6 ноември - Провадия, кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“; 
Пазарджик, Информационна среща за финансово управление и контрол на проекти; 
Тунджа, среща на ОИЦ-Ямбол с бенефициенти; 
Вълчедръм, информационна среща на ОИЦ – Монтана
Безплатно онлайн обучение  "Оперативни програми в България през новия програмен периода 2014-2020. Основни  направления и програми на ЕС  в периода 2014-2020г.  за финансиране проекти на МСП, социални предприятия, за заетост и социално включване“, Агенция за икономическо развитие Варна
7 ноември - Ракитово, информационна среща на ОИЦ-Пазарджик 
Медковец, информационна среща на ОИЦ-Монтана
Дългопол, кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ , ОИЦ – Пазарджик и ПУ „Паисий Хилендарски“ организират инициатива в подкрепа на бизнеса
8 - 17 ноември - София, „В гетото и навън“ – изложба на лимитирани фотографии в подкрепа на изоставени бебета
8 ноември – Безплатно онлайн обучение „Основни моменти и документи при управление на транснационални проекти, финансирани по ОП”Югоизточна Европа” и СОП”Черноморски басейн”, Агенция за икономическо развитие Варна
Девня, кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ 
11 ноември - Велинград, информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Ветрино, кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ 
12 ноември - Панагюрище, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Елхово, Среща на ОИЦ-Ямбол 
Вълчи дол, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ 
13-15 ноември - Хисаря, семинар „Домашните грижи на Каритас – предизвикателства и възможности"
13 ноември - Стрелча, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Ново село, Информационна среща на ОИЦ-Видин 
Ямбол, Среща на ОИЦ-Ямбол с бенефициенти 
14 ноември - Брацигово, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Грамада, Информационна среща на ОИЦ-Видин 
Бяла, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ 
15 ноември - Видин, Информационен ден с ОКС и ПК „Наркооп“
Белово, Информационна среща на ОИЦ – Пазарджик 
Любен Каравелово, Кръгла маса „Европа в моя регион-добри практики и партньорства“ 
21-22 ноември - Брюксел, Конференция "Пълно социално включване на деца и младежи с увреждания"
Конференцията се организира от Съвета на Европа и Белгия, в партньорство с EASPD. Децата и младежите с увреждания имат абсолютно същите права и нужди като останалите деца и младежи във всички области. Те имат право да изразяват своето мнение, да участват в решенията, които ги засягат и да бъдат защитени от закона. Конференцията предлага отлична възможност да се разгледа позицията за правата на децата и младежите с увреждания.
21-23 ноември - София, Пета национална среща на евроекспертите от общините
16-23 ноември - София, Професионално обучение за 
          професията "Болногледач", Фондация Пиа Матер
28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на 
Фондация „Светът на Мария“
28 ноември – Русе, Фестивал „Светът е за всички“
Бр. 42/04.11.2013 г.
Бр. 42/04.11.2013 г.
Работна програма на Европейска комисията за 2014 г. (на англ. език)
Протокол за проведени консултации между МФ и НСОРБ по проекта за бюджет на Р България за 2014 г. в частта за общините, Приложение към Протокол
Новости в общественото осигуряване на общинските съветници след последните промени в ЗМСМА
Набиране на средства от музеите в България – Проучване на БЦНП
Новата формула за дееспособността - възможност за всички да упражняват правата си – БЦНП

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
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. 42/04.11.2013 г.
Бр. 42/04.11.2013 г.
КАЛЕНДАР
4 ноември - Професионален празник на русенските 
корабостроители
5 ноември - Световен ден на мъжете
6 ноември - Международен ден за предотвратяване 
на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти 
8 ноември - Архангеловден, имен ден празнуват : 
Архангел, Ангел, Ангелина, Михаил, Михаила, Гавраил, Радка, Радко, Рангел, Райчо, Райна, Радослав, Рада,
Професионален празник на служителите в полицията
Ден на Западните покрайнини 
Професионален празник на месарите и колбасарите
9 ноември - Международен ден за борба срещу 
расизма, ксенофобията и антисемитизма
10 ноември - Международен ден на младежта
Ден на свободата на словото в България
11 ноември - Имен ден: Виктория, Виктор, Минка, Минчо
13 ноември - Международен ден на слепите хора
14 ноември - Световен ден за борба срещу диабета
Имен ден: Филип, Фильо, Филка
16 ноември - Международен ден на толерантността
17 ноември - Международен ден на студентите

НАСО поздравява всички именници 
и им пожелава крепко здраве! 

НОВИНИ ОТ НАСО
Национален обучителен семинар за социалната услуга ЦСРИ
На 31 октомври 2013 г. в гр. София се проведе еднодневен Национален обучителен семинар на ръководители на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ) от страната. Семинарът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе безплатен за участниците. От началото на 2013 г. НАСО инициира и проведе множество работни срещи, семинари и дискусии, касаещи подготовката, обсъждането и формирането на предложения за промяна на Методическото ръководство за изпълнение на услугата ЦСРИ. На последния семинар бе обсъдено практическото приложения на утвърдения нов документ с представители на АСП и Инспектората към него. Лектори бяха г-жа Цветелина Герасимова, експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ към Агенция за социално подпомагане, г-жа Христина Вълкова, главен инспектор в отдел „Контрол на специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяне в обществеността” към Инспектората към АСП и г-жа Кристина Николова, старши инспектор в отдел „Мониторинг на деца с увреждания“ в Инспектората към АСП.  Вижте повече
Работна среща-обсъждане на Стратегията за дългосрочна грижа за възрастни хора
На 30 октомври 2013 г. в София НАСО проведе работна среща в качеството си на член на работната група за разработване на Стратегия за дългосрочна грижа за възрастни хора и предстоящото приемане на План за действие към нея. На срещата присъстваха представители от Фондация "Сийдър", КНСБ, Фондация "Интегрирано образование", Сдружение "За бъдеще на ДЦ Св. Мина", Фондация "Светлина за живот", Фондация "Институт за социални услуги в общността", Фондация "Пиа Матер" и Фондация "Де Пасарел". В хода на дискусията бяха разгледани въпроси, поставени от организации - доставчици на социални услуги, някои от които членове на НАСО.                                                                      Вижте повече
Пресконференция за представяне на проект „Партньорство за достоен и независим живот“
На 30 октомври 2013 г. в Дворец на културата и спорта, Варна, се състоя пресконференция за представяне на проект „Партньорство за достоен и независим живот“. Проектът се реализира от Национален алианс за социална отговорност и е насочен към реализиране на международно сътрудничество, чрез обмяна на опит на място на представители на НПО, общини и работодатели, членове на НАСО в страна-членка на ЕС в структурата на EASPD.                            Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Работна програма на Европа за 2014 г. — приоритет са растежът и заетостта
През 2014 г. Комисията ще съсредоточи дейността си върху постигане на растеж в ЕС, връщане на хората на работа и приемане на вече представени предложения. Следващата година ще бъдат представени 29 инициативи, като повечето от тях са свързани с преглед на съществуващи правила на ЕС. Други са насочени към модернизиране на области като правилата за държавна помощ, промишлената политика и завършване на единния пазар.                                                          Вижте повече
От 1 януари 2014 г. минималната работна заплата става 340 лв.
Правителството определи нов, по-висок размер на минималната месечна работна заплата от 1 януари 2014 г. Той става 340 лв. при 310 лв. сега. Минималната часова работна заплата ще бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85 лв.      Вижте повече
Пенсиите през 2014 г. ще се осъвременяват по "Швейцарското правило"
Правителството одобри проекта на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. и предлага на Народното събрание да го приеме. В областта на приходите са заложени следните политики: - предвижда се запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване; - размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2013 г. - 17,8% за родените преди 1 януари 1960 г. при запазено съотношение 9,9 за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника, и 12,8% за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1/5,7, както и размера на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл.69 от КСО.                                           Вижте повече
Нова система следи броя на хората с увреждания и бюджетните средства за тях
Автоматизирана информационна система за хора с увреждания беше представена на заседание на Областният съвет за интеграция на хората с увреждания. Заседанието се водеше от областният управител Иван Каракашки.Системата е изградена по ОП "Развитие на човешките ресурси", стойността й е 1 800 000 лв.                                                             Вижте повече
Обществен съвет в МТСП
Заместник-министрите на труда и социалната политика Светлана Дянкова и Лазар Лазаров се срещнаха с неправителствени организации, отзовали се на поканата за организирането на Обществен съвет в МТСП. По време на срещата бяха обсъдени проектът на Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване (ЗБДОО) за 2014г. и Бюджета на МТСП за следващата година. Заместник-министър Светлана Дянкова представи ЗБДОО за 2014г.                     Вижте повече
Предвидените средства за заетост през новия програмен период на ОП РЧР(2014-2020) още бъдат около 1 млрд. лева
Министър Хасан Адемов отговаря на въпрос от народните представители от ПГ на ГЕРБ Тотю Младенов и Светлана Ангелова относно мерките на правителството за увеличаването на заетостта. Ситуацията, в която се намира държавата ни в момента, предвид все още бавното възстановяване от сериозната икономическа криза, съчетано с преходния етап между два програмни периода, налага на Правителството да предприеме незабавни действия за подкрепа разкриването на нови работни места и запазване на съществуващите. Вижте повече
Стабилността на осигурителната система не бива да се постига само с цената на усилията на едно поколение хора
Искам да започна с това, че когато говорим за намеренията на правителството за промени в пенсионната система е важно да се има предвид, че не става въпрос за преразглеждане на пенсионната система или подмяната с нова система, каза министър Адемов в отговор на въпрос от народните представители. Възприетият през 2000г. пенсионен модел на тристълбовата пенсионна система се запазва непроменен: солидарната система (т.нар. първи стълб – държавно обществено осигуряване) и пенсионните схеми, които функционират на капиталовопокривен принцип (втори и трети стълб) продължават да съществуват. В това отношение намеренията на правителството са категорични.                                                Вижте повече
Заседание на Националния съвет по условия на труд 
На 29 октомври 2013 г. Националният съвет по условия на труд обсъди мярка № 77 от втория пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест. С мярката се предлага да отпадане задължението на юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и на юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост да подават уведомление по чл. 15, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия до териториалната дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието.                              Вижте повече
Социалните жилища влизат сред приоритетите на държавната жилищна политика
Държавата ще пише национална програма за социални жилища. Общините на някакъв етап също ще разработват жилищни стратегии и програми, след като проучат и прогнозират жилищните нужди, тъй като в тях е концентрирана отговорността за осигуряване на социални жилища. Стратегията за демографско развитие пък се планира да бъде обвързана с осигуряването на достъпни жилища за младите семейства. Това съобщи депутатът и председател на парламентарната комисия по регионална политика Димчо Михалевски на форум за жилищната политика на държавата, организиран от Хабитат България.                                                           Вижте повече
До 8 ноември 2013 г. се приемат заявления от НПО за членове на НСЗД
Желаещите граждански организации в обществена полза, осъществяващи дейности за закрила на детето, които искат да се включат в работата на Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/ трябва да заявят това писмено в срок до 8 ноември т.г. Подадените заявления ще бъдат разгледани за допустимост в срок до 15 ноември от Комисия, назначена от председателя на ДАЗД.                                          Вижте повече
„Една посока – много възможности“ 
„Една посока - много възможности" е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г. Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от София. На церемония в хотел „България" възпитаникът на Националната художествена академия получи своята награда от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, под чийто патронаж беше проведен конкурсът.                                                Вижте повече
България бе представена в Загреб на конференция за ДИ и използването на структурните фондове
На 24 октомври 2013г. се проведе конференция в Загреб на тема „Използване на средствата от европейските структурни инструменти за преминаване от институционален режим на грижа към алтернативни услуги". Семинарът бе организиран от хърватското Министерство за социална политика и младеж в партньорство с представителството на европейската комисия. Целта на срещата бе хърватските власти и заинтересовани страни да бъдат насочени към използване на европейското финансиране за развитие на реформи в областта на деинституционализацията.                                                  Вижте повече
Министър Анелия Клисарова връчи наградата „Константин Величков“ на изявени учители
На 1 ноември 2013 г., в Деня на народните будители, министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчи ежегодната награда „Константин Величков” на 7 учители, отличили се с високи постижения в работата си с ученици. „В Деня на народните будители първо ще се обърна и ще поздравя всички учители, защото те ежедневно са с нашите деца,  дават своите знания, опит и умения, за да могат да запазят българщината в душите на всяко наше дете. Те и в трудни времена продължават да изпълняват своята мисия. 
Вижте повече
Правителството търси начини за осигуряване на допълнителни средства за бюджета на НЗОК
Проблемът с бюджета на Здравната каса за 2013 г. всъщност не е с приходната, а в разходната му част. В момента усилията са насочени към събиране на допълнителни приходи от здравно осигурителни вноски. Правителството също търси начини за осигуряване на допълнителни средства за покриването на дефицита на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това заяви заместник-министърът на финансите и председател на Надзорния съвет на касата Людмила Петкова в предаването „12+3" на Българското национално радио. 
Вижте повече
Защитените училища в България са 136, средищните – 796
Правителството актуализира списъците на защитените и на средищните училища в България. Към досегашните 127 защитени училища са добавени нови девет. Те са в селата Добромирка, Коритен, Габрово, Пасови, Калище, Дрен, Върбина, Габра и Бояново. За защитено се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученика в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 км до най-близкото друго училище.              Вижте повече
Агенцията по заетостта проведе 9 трудови борси през октомври
450 свободни работни места обявиха работодателите, участвали в организираните от Агенцията по заетостта трудови борси през октомври. 9 бюра по труда в страната проведоха трудовите борси, които и този месец бяха специализирани – 7 за младежи и 2 насочени към неравностойните групи на пазара на труда. 129 работодатели участваха в борсите, а 1 111 безработни лица потърсиха работа.                            Вижте повече
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ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Общините ще получат допълнителни 46,5 млн. лв. за делегираните от държавата дейности
Правителството актуализира одобрените по-рано през годината стандарти за 2014 г. за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Общият размер на средствата, който ще получат общините за делегираните дейности, се увеличава на 1 988,2 млн. лв., като нараства с 46,5 млн. лв. В актуализираните стандарти са предвидени средства за целодневно обучение на учениците от ІV клас, като осреднено средствата за образование се увеличават с 1,3 на сто. През 2014 г. за месечна помощ на ученик са предвидени допълнително средства за пет нови дейности. 
Вижте повече
Постиженията и предизвикателствата в процеса на деинституционализация дискутираха в град Карнобат ръководители на държавни институции, кметове и неправителствени организации
Сътрудничеството и взаимодействието на всички заинтересовани участници в процеса на деинституционализация на децата обсъждат на междуинституционална среща в град Карнобат ръководители на държавни институции, кметове и неправителствени организации. Над 70 представители на общини, участници в процеса на деинституционализация, в присъствието на председателя на ДАЗД Ева Жечева, зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, изп. директор на АСП Ивайло Иванов, зам. областния управител Евгени Врабчев, обсъждат постиженията, възникналите в процеса предизвикателства и проблеми и дискутират марките, които ще гарантират успеха му.     Вижте повече
Над 48 000 семейства получават помощ за първокласници
Окончателните данни от кампанията за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2013/2014 г., сочат, че до крайния срок - 30 септември 2013 г., бяха подадени 48 597 молби.  Издадени са  48 023 заповеди за отпускане на целевата помощ, които се отнасят за 48 818 деца. Заповедите за отказ на целевата помощ са 573.                                                                           Вижте повече
ОП „Конкурентоспособност“ представя процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на кандидатстване и изпълнение на проектите са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (11.11.2013 г.), Пловдив (12.11.2013 г.), Бургас (13.11.2013 г.), Варна (14.11.2013 г.) и Враца (18.11.2013 г.).       Вижте повече
Проект „Подкрепа за овластяване на жени от селските райони на Северозападна България”
Набират се кандидатки – 45 активни жени от селските райони на Ловешка и Плевенска области, които имат нагласа да развиват алтернативен поминък и заетост, за включване в обучение за създаване на социално предприятие. Те ще преминат 3-дневно и последващо 2-дневно теоретично обучение за стартиране на конкретни бизнес инициативи +  практическа подкрепа чрез менторска програма.                              Вижте повече
Европейската комисия одобри схема за държавна помощ по инициативата „JESSICA“ в България
Европейската комисия публикува официално решение във връзка с предоставянето на държавна помощ по схема “JESSICA”, с което дава одобрение за стартиране финансирането на одобрени от фондовете за градско развитие проекти. В съобщение до медиите комисията изразява становището, че редът и условията по схемата са съобразени с разпоредбите на чл. 107, ал. 3 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), който регламентира отпускането на държавна помощ за развитието на икономически региони, при условие че не се нарушава принципа на свободна конкуренция и няма неблагоприятно въздействие върху търговията между държавите членки.                                                       Вижте повече
Бр. 42/04.11.2013 г.
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО
Годишен календар на НАСО за 2014 г.
НАСО започва подготовка на Годишен информационен календар за 2014 г. Ако искате вашите събития да бъдат включени в Календара, моля попълнете приложения формуляр и го изпратете на nasoki@naso.bg до 1 декември 2013 г. 
Екипът на НАСОКИ ви напомня,  че можете да изпращате своите новини,  проекти и друга информация,   и те ще бъдат включвани  в информационните издания на НАСО. 
Формуляр за регистрация на събитие
Кръгла маса на тема „Европа – моето бъдеще, моят шанс за изява”
На 28 октомври 2013 г. в сградата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Камено, се проведе кръгла маса на тема „Европа – моето бъдеще, моят шанс за изява”, организирана от Сдружение „УСМИВКА”, което е член на НАСО, и Областен информационен център-Бургас. Кръглата маса е част от дейностите по проект № BG13/A1.2/132/R1 „Европа – моето бъдеще, моят шанс за изява”, финансиран от Програма „Младежта в действие”. Участници бяха доброволци към Сдружението, учещи в училището в град Камено.                                      Вижте повече
Благотворителна кампания „Приказна Коледа“
От 23 октомври до 30 ноември 2013 г. гражданско сдружение „Алтернатива 55“, което е член на НАСО, организира кръжоци за изработка на коледни украшения. С набраните средства ще се организира коледно тържество с подаръци за децата. 
Вижте повече
Равенство на хората с увреждания пред закона
На 28.10.2013 г. в Заседателната зала на район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” No 88 от 10.00 часа, се проведе среща на тема „Равенство на хората с увреждания пред закона”. Събитието е във връзка с изпълнението на проект „Хората с увреждания – равноправни граждани на София”, което се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, по Програма Европа 2013 г.                    Вижте повече
Месец на толерантността
Във връзка с 16 ноември – Международния ден на толерантността, Сдружение „УСМИВКА", което е член на НАСО, обявява Месец на толерантността. Целта е през целият месец ноември да се събират пакетирани храни(боб, леща, ориз и други) и продукти от първа необходимост, които да бъдат дарени на бежанците в лагера в гр. Елхово.                      Вижте повече
Стимулиране на развитието при деца с аутизъм чрез движение
При голяма част от децата с аутизъм се наблюдават характерни сензорно моторни нарушения, споделя Фондация „Карин Дом“, която е член на НАСО. Такива са обща неловкост, некординирана походка, проблеми при извършването на фини целенасочени движения, непоносимост към звукови и други стимули от средата.                                                 Вижте повече
Нов проект за социално предприемачество за близо 100 хил. евро
Националният алианс за работа с доброволци спечели нов проект за обмен на практики в областта на социалното предприемачество. Той е на стойност близо 100 хил. евро и се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът „Социалното предприемачество – портал за иновации“ е с продължителност 18 месеца, а партньор на НАРД по него е „Дружество за подпомагане на българските домове за деца“- Берлин.                                                                     Вижте повече
Целогодишна работилничка ще помага на децата от Димитровград
Работилничка за ръчно изработени сувенири ще помага целогодишно на децата с нужди от Димитровград. Инициативата е на Фондация „Подари усмивка. В момента се подготвят изделия, които ще бъдат тематично свързани с Коледа и ще се предложат на Благотворителен базар, който се организира традиционно от фондацията.                                  Вижте повече
Продължава изграждането на детска площадка за деца с увреждания във Велико Търново
Екипът на „Сдружение Азбукари“ заедно с медийните партньори и съмишлениците работят всеотдайно за осъществяването на каузата да изградим единствената за град Велико Търново детска площадка, адаптирана и за деца с увреждания. Този проект дойде, след като Азбукарите изградиха успешно в Южния парк в столицата първата в България комбинирана, обществена детска площадка за игра и обучение, адаптирана и за деца със специфични потребности. Проектът за град Велико Търново е подкрепен от кмета Даниел Панов и родителите на деца в неравностойно положение.                    Вижте повече
Център за безплатна правна помощ във Видин
Център за безплатна правна помощ беше открит във Видин. 23-ма адвокати ще съветват пенсионери, безработни и социално слаби как да търсят правата си. Всеки, който попада в категорията социално слаб, може да потърси безвъзмездна правна помощ в лична среща с адвокат в новия център. Своя социален статус гражданинът ще потвърждава с подписването на декларация.                                                    Вижте повече
Три центъра за деца с увреждания отварят врати в Русе
В Русе ще бъдат открити три центъра за настаняване от семеен тип, всеки от които е с капацитет 14 деца /12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/. Изграждането им ще се реализира благодарение на проекта „Нашите деца са нашата отговорност-разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе".                                                       Вижте повече
Община Габрово набира лични асистенти и потребители на социалната услуга
Прием на документи за кандидат-потребители  и лични асистенти стартира Община Габрово. Процедурата е част от проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”. Вижте повече
Набират ползватели на нови социални услуги
До 5 ноември се удължава срокът за приемане на документи на ползватели на новата социална услуга „Дневен център за лица с увреждания в това число физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост” във Враца. Дневният център ще бъде разкрит в базата на Центъра за психично здраве и ще започне да работи през декември. Срокът за подаването на документи бе един месец и изтече на 25 октомври. Информация за подбора бе огласена, както чрез медиите, така също и на официалния сайт на общината. 
Вижте повече
Общинският съвет на Добрич одобри разкриването на нови социални услуги в града
С решение на Общински съвет, от началото на следващата година в Добрич ще бъде разкрита нова социална услуга в общността, като делегирана от държавата дейност. Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца ще бъде с капацитет за 15 души, деца и младежи, и 4-ма души персонал – рехабилитатор, двама социални работници и психолог. Центърът ще се помещава в сградата на закрития дом „Дъга” – в южното крило, на първия етаж, в жилищния комплекс „Дружба” №57. Разкриването на този център е предвидено в плана за развитие на социалните услуги в добруджанската община. 
Вижте повече
Община Банско разширява социални услуги
На редовна сесия местният парламент в Банско прие доклад относно ефективността на безплатния транспорт, осигуряван от Общината за пътуващите ученици от професионалните гимназии в града. На заседанието стана ясно, че за учебната 2013/2014г община Банско ще продължи да предоставя тази услуга на учениците, с цел постигане на максимална посещаемост в училищата, да се избегне пътуването „на стоп”, да се осигури безплатен достъп на учениците до образование и да се повиши интересът към средните училища в града. 
Вижте повече
Столична община стартира обществено онлайн допитване за обхвата и структурата на програма „Култура“ за 2014г.
Столична програма „Култура” е инструмент за осъществяване на политиките на Столичната община в областта на културата, разписани в основните стратегически документи: Стратегията за развитието на културата София – Творческа столица 2013 - 2023, приета с Решение №640 от 20.12.2012 г., и кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019, приета с Решение №430 от 18.07.2013 на Столичен общински съвет. 
Вижте повече
Фондация “Сила за живот” организира концерт по случай Международния ден на хората с увреждания във Велико Търново
Фондация “Сила за живот” организира концерт по случай Международния ден на хората с увреждания - 3 декември във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на община Велико Търново. Концертът под надслов "Като всички останали" ще се проведе на 3 октомври от 19.00 часа в Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов".          Вижте повече
Фестивалът "Светът е за всички" - 2013 отново събира стотици участници в Русе в края на ноември
Фестивалът "Светът е за всички" - 2013 отново събира стотици участници в Русе в края на ноември. На 28 ноември от 14 часа във фоайето на Пленарна зала на Община Русе ще бъде открита голяма изложба с участието на различни представители на неправителствени организации от Русе и областта, които помагат на хиляди хора със специални потребности. 
Вижте повече
Детски музей ще отвори врати в София след две години
Водили ли сте детето си в музей? А случвало ли ви се е уредниците да следват невръстните посетители с мрачното изражение на затворнически надзиратели и с нетърпящ възражение тон да повтарят, че това не е място за игра, че експонатите не трябва да се пипат, че е забранено доближаването до витрините, че не е редно да се сяда на земята...? 
Вижте повече
ЧЕЗ направи дарение за деца, лишени от родителски грижи в село Разлив
"ЧЕЗ Електро България” АД дари средства за закупуване на беседка за Дома за деца, лишени от родителска грижа, в село Разлив, община Правец. Социалното заведение бе посочено от независима организация, като водещ мотив за избора му бе необходимостта от обособяване на подходящо пространство за игра и занимания на открито за възпитаниците. В Дома са настанени 48 деца на възраст между 7 и 18 години. 
Вижте повече
Включете се в проучването 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
Над 500 деца влизат в 12 компании, за да разберат какво работят техните родители
В Деня на народните будители 12 български компании, с над 8 500 служители, ще отворят вратите си за децата и със специално разработени програми и игри ще им покажат защо трудът на родителите им е важен. Проектът "Гордея се с труда на моите родители" е на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.                                                     Вижте повече
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
Бр. 42/04.11.2013 г.
ВЪЗМОЖНОСТИ 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
BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП
Тръст за социална алтернатива (ТСА)
Европейски фонд за демокрация
Глобален фонд на жените
Асоциация на българските черноморски общини - създаване на силни партньорства между местните власти и НПО

Покани за участие в търгове на ЕК
VP/2013/010 Програма ПРОГРЕС, Предоставяне на умения за растеж и заетост (информацията е на англ. език)
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)
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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