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 КАЛЕНДАР 
25 ноември - Международен ден за елиминиране на 

насилието срещу жените (ООН) 

Ден на Свети Климент Охридски и Свети Кли-

мент Римски, имен ден на Климент, Климентина, 

Клементина  

26 ноември - Свети Сириций, Свети Стилиян, имен ден 
на Стилияна, Стилиян, Щилиян, Щилияна, Щерян, Ще-

ряна  

29 ноември - Международен ден за солидарност с па-

лестинския народ (ООН) 

30 ноември - Св. апостол Андрей Първозвани 

(Андреевден), имен ден на Андрей, Андриян, Андрея, 
Андро, Храбър, Храбрин, Силен, Дешка, Първан. 

1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН  

Празник на гр. Ботевград 
 

НАСО поздравява всички именници  

и им пожелава крепко здраве!  
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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 15 де-
кември 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 

Седма среща по проекта BITSE – Париж, Франция 

 

От 19 до 22 ноември т.г. в Париж, Франция се проведе среща 
на партньорите по проект BITSE, в който Национален алианс 
за социална отговорност участва като партньор. Проектът 
разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище 
към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Евро-
пейската комисия. 

По време на срещата бе обсъдено окончателно съдържание 
на анализа на бариерите и препоръки за тяхното преодолява-
не, както и на наръчник с най-добри практики на тема 
„Преодоляване на бариерите“.  

Вижте повече 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Приемането на Националната стратегия за дългосрочна 

грижа е условие за получаване средствата от ЕС през 

новия програмен период 

На 21 ноември т.г. се проведе заседание на Националния 

съвет за социално включване към Министерски съвет. В 

него като редовен член участва и Национален алианс за 

социална отговорност. Приемането на Националната стра-

тегия за дългосрочна грижа (НСДГ) е условие за средствата 

от ЕС през новия програмен период (2014-2020), каза минис-

търът на труда и социалната политика Хасан Адемов при 

откриването.                                                          Вижте повече 

Ключов приоритет в дейността на МТСП е провеждането 

на ефективна политика за деинституционализация 

Eдин от ключовите приоритети в дейността на Министерст-

вото на труда и социалната политика е провеждането на 

ефективна политика за деинституционализация, която ще 

предостави дългосрочни и устойчиви решения на проблема 

с децата, настанени в специализирани институции, чието 

закриване е заложено в Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България” и 

Плана за действие към нея, каза министър Хасан Адемов в 

отговор на въпрос от народния представител от ПГ на ГЕРБ 

Ирена Соколова от относно съмнения за нарушаване на 

основни принципи и изисквания при процеса на деинститу-

ционализация на деца с увреждания.                 Вижте повече 

МТСП предоставя 32 социални услуги за бездомни лица 

Борбата с бездомността е един от водещите приоритети в 

политическия дневен ред на Европейския съюз (ЕС). Основ-

ни европейски документи и инициативи, насочени към огра-

ничаване на бездомността и жилищното изключване, са: 

Стратегия „Европа 2020”, Пакета за социални инвестиции, 

работния  документ  на Европейската  комисия 

„Противопоставяне на бездомността в Европейския съюз”, 

обмена на добри практики, партньорските проверки и др., 

каза Министър Хасан Адемов отговаря в отговор на въпрос от 

народния представител от ПГ на ГЕРБ Семир Абумелих.  

Вижте повече 

Kонференция за повишаване на младежката заетост „Хора 

за работа” 

Ниското образование и липсата на квалификация са сред ос-

новните причини за безработицата сред младежите в Бълга-

рия, каза заместник-министърът на труда и социалната поли-

тика Росица Янкова на конференция за повишаване на мла-

дежката заетост „Хора за работа”, която се проведе на 22 но-

ември в София. По нейните думи другите причини са липсата 

на професионален или трудов опит, ключови умения и трудови 

навици, както и преждевременното напускане на училище.  

Вижте повече 

Всеки четвърти лев от Бюджет 2014 е за социално подпо-

магане и грижи 

Предложението на правителството е възрастта и стажът за 

пенсиониране да останат без промяна и да се замразят през 

2014 година. Мерките имат за цел стабилизация на пенсионна-

та система и адекватност на пенсиите, каза днес министърът 

на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването 

„Тази сутрин” на БТВ. С тези думи той коментира исканията на 

КНСБ за седем годишно замразяване на пенсионната възраст 

за всички категории работещи. Заедно със социалните парт-

ньори ще направим всичко възможно да предложим промени, 

които да облекчат това поколение, което на практика понесе 

цялата пенсионна реформа през последните 14 г, добави ми-

нистър Адемов.                                                         Вижте повече 

20 % от средствата по Европейския социален фонд за пе-

риода 2014-2020 г. ще бъдат насочени за борба с бедност-

та 

Поне 20 % от средствата по Европейския социален фонд за 

периода 2014-2020 г. ще бъдат насочени за социално включва-
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не и борба с бедността, съобщи днес министърът на труда и 

социалната политика Хасан Адемов по време на кръглата 

маса „Борбата с бедността в България”. Форумът бе открит 

от председателя на Народното събрание Михаил Миков и 

министър-председателя Пламен Орешарски.     Вижте повече 

ДАЗД стартира национална кампания за детска безопас-

ност 

Държавната агенция за закрила на детето стартира нацио-

нална кампания за детска безопасност, обяви председателят 

г-жа Ева Жечева на кръгла маса „Детската безопасност – 

споделена отговорност и грижа”. Целта е да ангажираме об-

ществото и институциите в приемането, прилагането и изпъл-

нението на програми за безопасността на децата, които да 
създадат условия и възможности те да растат и да се разви-

ват без риск.                                                            Вижте повече 

Междуведомствената работна група прие Третия монито-

рингов доклад по деинституционализация 

Междуведомствената работна група за управление и коорди-

нация на процеса на деинституционализация, председателст-

вана от доц. Даниела Бобева – заместник министър-

председател по икономическо развитие, прие на 22 ноември 

Третия мониторингов доклад на процеса на деинституциона-

лизация. Документът отчита изпълнението на Плана за дейс-

твие към Националната стратегия „Визия за периода деинс-

титуционализация на децата в Република България” за пери-

ода от 01 юли 2012 до 30 юни 2013 година. Той отразява ре-

зултатите по всяка глава от Плана за действие с коментари и 

очертава основни тенденции и предизвикателства пред ре-

формата, които в отчетния период навлязоха в съществен 

етап.                                                                         Вижте повече 

Среща с представители на международните институции, 

които оказват техническа помощ на България 

На 21 ноември се проведе координационна среща на вицеп-

ремиерите Зинаида Златанова и доц. Даниела Бобева с 

представители на Европейската комисия (ЕК), Световната 

банка (СБ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Евро-

пейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Инициа-

тивата Jaspers и българските институции, получаващи техни-

ческа експертиза от тяхна страна.                          Вижте повече 

Стратегията за висше образование цели подобряване на 

връзката му с практиката 

Образованието е сферата, в която социалният фактор най-

добре се припокрива с факторите на конкурентоспособността и 

растежа. То ще продължи да бъде приоритет за правителство-

то. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски 

при откриването на дискусията по проекта на стратегия за вис-

шето образование, която започна на 21 ноември с участието 

на представители на Министерството на образованието и нау-

ката, членовете на Съвета на ректорите на висшите училища, 
представители на Българската академия на науките, на Аген-

цията за оценяване и акредитация, на национално представи-

телните синдикати и на Националното представителство на 

студентските съвети. В срещата участваха министрите на об-

разованието и науката проф. Анелия Клисарова и на земеде-

лието и храните проф. Димитър Греков.                Вижте повече 

Договарянето по оперативните програми ще може да про-

дължи до 30 юни 2014 г. 

Правителството даде съгласието си действието на Картата на 

регионалните помощи 2007-2013 г. да бъде удължено до 30 

юни 2014 г. Картата беше приета през януари 2007 г. с реше-

ние на Европейската комисия и периодът й на действие е до 

31 декември 2013 г. Европейската комисия дава възможност 

всяка държава-членка да заяви желанието си за продължава-

не на действащите карти до 30 юни 2014 г., тъй като следваща 

карта ще бъде приложима след 1 юли 2014 г. С решението се 

елиминира създадения период на нормативна празнота за 

България.                                                                   Вижте повече 

Равнището на безработица през месец октомври е 11.2% 

Общият показател на бизнес климата в страната  през октомв-

ри 2013 г. се понижава с 2.1 пункта спрямо равнището си от 

предходния месец, поради по-неблагоприятния бизнес климат 

в промишлеността и сектора на услугите. Приключването на 

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3330&catid=1�
http://sacp.government.bg/novini/2013/11/20/dazd-startira-nacionalna-kampaniya-za-detska-bezop/�
http://sacp.government.bg/novini/2013/11/22/mezhduvedomstvenata-rabotna-grupa-prie-tretiya-mon/�
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6108�
http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-11-21VO_strategia.html�
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=5362&g=�


Бр. 45/25.11.2013 г. 

сезонната заетост обичайно повишава безработицата в стра-

ната. Равнището на безработица през октомври 2013 г. е 11.2 

%, с 0.4 процентни пункта по-високо от месец септември.В 

бюрата по труда са регистрирани 366 967 безработни лица. И 

през месец октомври равнището на безработицата е значи-

телно по-ниско от прогнозираното в Националния план за 

действие по заетостта - 12.4 %.                            Вижте повече 

 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

Обществено обсъждане процедура по подприоритет 2.2 

за общинските администрации 

Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) 

предоставя общо 4 млн. лв. за повишаване на квалификаци-

ята на общинската администрация чрез обучения в страна-

та. Общините ще могат да кандидатстват с проекти от 20 

000 до 200 000 лв. по новата процедура по приоритетна ос ІI 

„Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 

„Компетентна и ефективна държавна администрация", бю-

джетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Предвиден е 12-

месечен срок за изпълнение на одобрените проекти.  

Вижте повече 

Общини кандидатстват с проекти за пречиствателни 
станции по ПРСР 

Приемът на документи по Мярка 321 „Основни услуги за на-

селението и икономиката в селските райони" ще продължи 

от 2 до 9 декември. Общо 14 общини от седем области мо-

гат да подават проекти за строителство на канализационни 

съоръжения за пречистване на отпадъчните води.  

Вижте повече 

Близо 70 души от общинските администрации се вклю-

чиха в обучение по ОПАК 

 „Надяваме се да няма забавяне в изпълнението на новоск-

лючените договори, не допускаме удължаване на срока на 

проектите и не толерираме смяна на членове от екипите за 

управление". Това напомниха от Управляващия орган (УО) на 

Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) 

при откриването на поредното обучение за бенефициенти, 

каквито традиционно се организират от началото на 2011 г.  

Вижте повече 

Процесът на децентрализация протича с бавни и проти-

воречиви темпове 

Процесът на децентрализация протича с бавни и противоре-

чиви темпове, показват резултатите от анализ на изпълнени-

ето на Стратегията за децентрализация и на програмата за 

нейното изпълнение през 2011-2012 г. Докладът беше одоб-

рен на правителствено заседание на 20 ноември. В него се 
отчита забавяне в изпълнението при мерките, свързани с 

прехвърлянето на приходоизточници на местните власти, 

както и в осъществяването на очаквани нормативни промени 

в областта на финансовата децентрализация. Изостават ре-

формите на регионално равнище, свързани с дейността на 

областните администрации. Няма развитие и в посока децен-

трализация на отношенията между общини и кметства.  

Вижте повече 

София - капиталовата програма е най-голямата за пос-

ледните няколко години 

Продължихме възстановяването и обновяването на градска-

та среда и решаването на нерешените от години проблеми. 

Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя предста-

ви отчет за периода 2011-2013г. и проекта за бюджет на Сто-

лична община за 2014г. Кметът Фандъкова информира за 

изпълнението на инфраструктурните обекти – метро, улици и 

булеварди, мостове, инсталация за третиране на битовите 

отпадъци, изграждане на детски градини, ремонти на паркове 

и др.                                                                         Вижте повече 

Смолян - новогодишни подаръци вместо картички 

Кметът Николай Мелемов реши средствата от поздравител-

ните картички, които изпраща администрацията за Коледните 
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и Новогодишните празници да се използват за подаръци на 

децата на Смолян. Около 1000 лв. струват хартиените позд-

равления до институции, фирми, учредения и др. С тези 

средства Общината ще закупи новогодишни подаръци за 

малчуганите.                                                           Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Стартира проект „Детска творителница за кукли” 

На 21.11.2013 година в хотел Бижу гр. Бургас, се проведе 

пресконференция, целяща да запознае обществеността с 

официалния старт на проект „Детска творителница за кукли”. 

Той се изпълнява от Сдружение „УСМИВКА”, което е член на 

НАСО, с финансовата помощ на Обществен дарителски 

фонд – Област Бургас.                                           Вижте повече 

Три нови социални услуги в община Цар Калоян 

На 17 ноември министърът на труда и социалната политика 

Хасан Адемов откри два Центъра за настаняване от семеен 

тип за възрастни хора с физически увреждания и Център за 

социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с ув-

реждания и деца със специални образователни потребности 
в Цар Калоян. Общият капацитет на услугите е 40 души, кои-

то са настанени в реновирано закрито преди години училище 

в града. На откриването присъства и управителят на Разград-

ска област Стоян Ненчев.                                      Вижте повече 

Варна - домакин на обучение за специалисти, работещи с 

деца със специални потребности 

Фондация за децата в риск по света (Worldwide Orphans 

Foundation, WWO) организира четиридневно обучение във 

Варна за специалисти, които работят с деца със специални 

потребности, представящо най-добрите практически и теоре-

тични модели в областта на Сензорната интеграция и Невро-

развитийното лечение. Обучители по проекта – Д-р Мери-

Маргарет Уиндзор и Барбара Ходж от САЩ, Изабел Бодри от 

Испания и Мирела Бурлау от Румъния.               Вижте повече 

„Домашните грижи на Каритас – предизвикателства и въз-

можности” 

От 13 до 15 ноември 2013 г. в гр. Хисаря се проведе семинар 

на тема: „Домашните грижи на Каритас – предизвикателства и 

възможности". Събитието е част от дейностите на „Училището 

на Каритас" и бе организирано от „Каритас България". В него 

взеха участие сътрудници на „Каритас", ангажирани с Центро-

вете за домашни грижи на Каритас в София, Русе, Белене, 

Пловдив, Раковски, Житница, Малко Търново и Бургас. За 

първи път хората имаха възможност в среда, различна от все-

кидневната, да се срещнат, опознаят и обменят опит, свързан 

с нелеката им работа с възрастни хора.               Вижте повече 

Кампания "30 Съботи" ще осигурява топла храна на хора 
в неравностойно положение 

Кампания "30 Съботи 2013/2014" се организира от фейсбук 

група "Инициатива за взаимопомощ". Конкретната цел на кам-

панията е да се осигури топла храна в продължение на 30 

съботи за хората в неравностойно положение, ползващи услу-

гите на социална трапезария на ул. "Драва Соболч" 7а, ръко-

водена от фондация "Вяра, Надежда, Любов" – Варна.  

Вижте повече 

Дарителска кампания в помощ на децата аутисти 

Община Варна подкрепя дарителска инициатива за изработ-

ване на коледни картички на Фондация „Стъпка за невидимите 

деца на България", Сдружение „Тациус" и Асоциацията на 

ресурсните учители в България, които са обединени във Фонд 

за терапии за деца с аутизъм. Благотворителната кампания е 

за саморъчно изработване на картички, които фондът ще 

предложи за изкупуване.                                         Вижте повече 

Йорданка Фандъкова участва в конференция за децата с 

онкологични заболявания  

Доколко развито и хуманно е едно общество се познава по 

грижата му за най-уязвимите групи - децата, болните и въз-

растните хора. България има своите добри лекари, които мо-

гат да осигурят лекарската грижа и лечение. В това особено 
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трудно за децата и семействата изпитание е важно институ-

циите да подадат ръка с адекватна и навременна помощ.  

Вижте повече 

Проект „Топъл обяд” в община „Тунджа” 

Община „Тунджа”, в качеството си на партньор на Областния 

съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол, започва подго-

товката за стартиране на проект „Топъл обяд” по Програма на 

Партньорска мрежа за благотворителност.          Вижте повече 

Деца от Видин и Калафат посетиха Център за социална 

рехабилитация и интеграция-Видин 

На 15.11.2013 г. екипът и потребителите на Център за соци-

ална рехабилитация и интеграция,  посрещнаха деца от съ-

седния румънски град Калафат, както и възпитаници от ГПЧЕ 
"Йордан Радичков". Визитата на децата бе една от дейности-

те по проект "Разчупи предразсъдъците - свободата е равенс-

тво" на Фондация „Подкрепа за реализация“ – член на НАСО.  

Вижте повече 

Годишна конференция на Юрочайлд 

Фондация „Сийдър”, член на НАСО, участва в Годишната кон-

ференция на Юрочайлд, която се проведе на 13-15 ноември в 

Милано, Италия. Конференцията беше на тема „Изграждане 

на включваща Европа – приносът на детското участие” и изс-

ледва как участието на децата и младежите може да допри-

несе за позитивни промени в политиката и практиката в раз-

лични сфери, като социално включване и закрила, миграция, 

образование или здравеопазване.                        Вижте повече 

Българската Коледа дари техника за рехабилитация на 

деца с увреждания 

Апаратура за повече от 250 хиляди лева получи Клиниката по 

ранна рехабилитация и физикална медицина в Университетс-

ката болница "Св.Георги" в Пловдив. Техниката е дарение от 

инициативата "Българската Коледа". Оборудването е изклю-

чително важно за всекидневното възстановяване на близо 

250 деца с неврологични увреждания, които се лекуват в бол-

ницата.                                                                     Вижте повече 

Готов е Център за настаняване от семеен тип в Кюстендил  

Строителството на Центъра за настаняване от семеен тип в 

Кюстендил приключи успешно, отчетоха зам. кметът Росица 

Плачкова и ръководителят на проекта инж. Илиян Фусков. "В 

края на миналата година направихме първа копка на центъра. 

За всеобща радост той е готов. Разполага се на площ от 740 

кв. м., напълно оборудван и обзаведен е, с всичко необходимо 

за нормален живот за 14 деца с умствени и физически увреж-

дания", заяви Илиян Фусков.                                   Вижте повече 

Включиха 22 деца със специални потребности в занятия 

по Адаптирано физическо възпитание 

22 момичета и момчета със специални образователни потреб-

ности от „Дневен център за деца с увреждания” във В. Търно-
во бяха включени в занятия по Адаптирано физическо възпи-

тание (АФВ). Заниманията продължиха три месеца и половина 

по проект „Стъпки към самостоятелност” на Сдружение 

„Виктория 11” и „SOS детски селища България”, с  финансова-

та подкрепа на Фондация Велукс – Дания.            Вижте повече 

Ден на отворените врати в КСУДС-Пловдив 

Ден на отворените врати се провежда днес в Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ по повод Деня 

на християнското семейство. Гости на празника бяха замест-

ник-кметът на Пловдив по спорт, младежки дейности и социал-

на политика Георги Титюков и директорът на Дирекция 

"Социални дейности" в общината Веселина Ботева.  

Вижте повече 

Пълна промяна за социалните дирекции в пет бургаски 

общини 

Проектите за модернизация и ремонт на Дирекции „Социално 

подпомагане" в област Бургас бяха представени в Несебър. 

Реконструкциите предвиждат подобряването на работното 

пространство в сградите на дирекциите в общините Айтос, 

Бургас, Поморие, Камено, Созопол и създаване на достъпна 

обществена среда допринасяща за подобряване на градската 

инфраструктура.                                                       Вижте повече 

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=74595&nxt=5�
http://www.tundzha.net/actual-news/2445-proekt-topal-obyad-v-obshtina-tundzha.html�
http://www.fprvidin.org/front/news/show/newsId/41�
http://www.cedarfoundation.org/bg/za-nas/novini-i-sbitiya/�
http://bnt.bg/bg/news/view/112165/bylgarskata_koleda_dari_tehnika_za_rehabilitacija_na_deca_s_uvrejdanija�
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1175638�
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1175504�
http://news.plovdiv24.bg/465395.html�
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1177882�


Бр. 45/25.11.2013 г. 

ЕС помага на европейските творци да достигнат до пове-

че хора  

Хиляди творци и специалисти в областта на европейското 

кино, телевизия, музика, литература, сценични изкуства и 

културно наследство ще могат да се възползват от увелича-

ване на финансирането от ЕС. Продължителността на Твор-

ческа Европа е 7 години, считано от януари 2014 г. Бюджетът 

на инициативата от 1,46 млрд. евро ще се използва за попу-

ляризиране на европейското културно и езиково многообра-

зие, за подпомагане на изкуствата и творческите сектори да 

се приспособят към цифровата епоха и глобализацията и да 

открият нови възможности, пазари и аудитории в междунаро-

ден план.                                                                 Вижте повече 

Звездите на X Factor пеят в подкрепа на „Приеми дете. 

Създай бъдеще” 

Звездите на X Factor застават зад каузата на приемната гри-

жа. Финалистите ще пеят в подкрепа на проекта „Приеми де-

те. Създай бъдеще”. Деца от приемни семейства ще бъдат 

сред публиката на шоуто този четвъртък и петък. Част от 

средствата, събрани от зрителския вот в тези две издания на 

формата, ще бъдат дарени за каузата на приемното родител-

ство.                                                                         Вижте повече 

Иван Тотев: Инвестираме в културната инфраструктура 

на Пловдив 

През последните три години в Пловдив се наблюдава устой-

чив ръст на туристи, което ни кара да бъдем оптимисти, че 

вървим в правилната посока. Това заяви кметът на Пловдив 

инж. Иван Тотев при откриването на Третата международна 

среща на туроператорите. Всяка година се опитваме да бъ-

дем нови и непознати, за да можем да бъдем откривани отно-

во и отново, подчерта кметът на най-стария жив град в Евро-

па.                                                                             Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО  КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

"Нестле се нуждае от младите хора" 

Правителството подкрепя фирмите от частния сектор, които 

проявят инициатива да насърчат младежката заетост в Бълга-

рия. Това заяви заместник министър-председателят по иконо-

мическото развитие Даниела Бобева днес при официалното 

представяне на инициативата на Нестле-България "Нестле се 

нуждае от младите хора".                                        Вижте повече 

Най-добрите работодатели за 2013г. 

Резултатите от от 7-то ежегодно проучване "Най-добрите ра-

ботодатели" в България бяха обявени в град София на 21-ви 

ноември, 2013г. Крайното класиране на работодателите в 

България се формира на базата на оценките, дадени от сами-

те служители. Проучването се организира всяка година от Aon 
Hewitt - най-голямата организация за консултиране в областта 

на човешките ресурси. В региона на Централна и Източна Ев-

ропа тази година се включиха 10 държави.           Вижте повече 

Защитените жилища - част от ежегодната дарителска кам-

пания на Райфайзенбанк 

На 15 ноември 2013 стартира поредната дарителска кампания 

на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”. В нея са включе-

ни 21 общественозначими каузи, като една от тях е проекта на 

Фондация "Звезда на надеждата" за защитените жилища 

„Бъдеще и надежда”.                                               Вижте повече 

Награда Entrepregirl за момичета-предприемачи 

Саша Безуханова, основател на Български център на жените 

в технологиите и председател на борда на директорите на 

Джуниър Ачийвмънт България, учредява награда Entrepregirl 

за момичета, постигнали високи резултати в областта на пред-

приемачеството и иновациите. Инициативата бе обявена по 

време на националния форум „Нова визия за образованието и 

предприемачеството", организиран от ДжуниърАчийвмънт 

България по повод Световната седмица по предприемачест-

во, 18-24 ноември 2013г.                                         Вижте повече 
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25 ноември – Видин, Среща за интегрираните териториални 

инвестиции  

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в Бъл-

гария  

26 ноември – София, Информационна среща за образова-

телни и културни институции 

София, Конференция "Предизвикателството - младеж-

ка безработица" 

Варна, Обществено обсъждане във връзка с проектно 

предложение за изграждане на жилищна сграда за 

социални жилища 

Горна Оряховица, Информационна среща на ОИЦ – В. 

Търново  

Самуил, Информационна среща на ОИЦ-Разград  

Монтана, Информационна среща за разработване на 

стратегия за Северозападния район 

Кюстендил, Работна среща с медии  

27 ноември –Варна, Презентация за Европейска добровол-

ческа служба-Икомомически Университет – Варна, Сдруже-

ние „За теб“ 

Павликени, Информационна среща на ОИЦ – В. Тър-

ново  

Цар Калоян, Информационна среща на ОИЦ-Разград  

Пловдив, Пресконференция на ОИЦ – Пловдив  

28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на  

Фондация „Светът на Мария“ 

Свищов, Информационна среща на ОИЦ – В. Търново  

Русе, Фестивал „Светът е за всички“ 

Велико Търново, Благотворителен концерт „Вярвам в 

теб“ 

29 ноември – София, Двустранна работна среща по EEA 

Grants 

26 - 29 ноември - Кардиф/Лондон, Обучение и обмен на 

опит 

Обучение - обмен на опит с организацията Learning Disability-

Wales в Кардиф и Лондон, Великобритания, по съвместен 

проект между Агенция за социално развитие “Вижън” и EA-

SPD. Обучението е част от Европейската обучителна програ-

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

„Услуги за заетост - подкрепена заетост“. Лектор е Джим 

Кроу, Директор на Learning Disability-Wales и член на борда 

на EASPD. 

11 декември - Благоевград, Регионален форум на достав-
чиците на социални услуги 

12 декември - София, Разширено заседание на Управи-
телния съвет на НАСО  

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО 

На 29 ноември 2013 година Операторът на Програ-

мата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 

организира в София двустранна работна среща меж-

ду български НПО и организации от страните доно-

ри в рамките на втората годишна конференция за 

насърчаване на сътрудничеството и обмена на доб-

ри практики. 

София, Спектакъл по повод 20-та годишнина на Теа-

тър „Цвете“ 

Пловдив, Неформална информационна среща с медии 

на ОИЦ 

Сливен, ОИЦ - Сливен представя етапите при изпъл-

нението на проекти 

София, ОИЦ – София организира представяне на про-

екти по ОПОС  

2 декември – София, Изложба „Четирите годишни времена“, 

Фондация „Старт“  
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4 декември – София, Благотворителен концерт „Вярвам в 

теб“ 

5 декември - Стара Загора, театрална куклена постановка 

"Подарък за празника”, СНЦ „Здраве и морал” 

13 декември – София, Коледен концерт „Небесна нота“, Фон-

дация „Старт“ 

Стара Загора, Коледни ателиета на Сдружение 

„Алтернатива 55“  

МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2013   

4-5 декември 2013, Парк-хотел “Москва”,София 

 

„МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” е единст-
вената в България за младежи и младежи с  увреждания. 
Целта е да подобри уменията и обогатим опита на младежи-
те – начинаещи предприемачи за себе представяне и защи-
та на собствени бизнес и социални идеи.  

В борсата ще се включат представители на Министерство 
на регионалното развитие, Министерство на икономиката и 
енергетиката, Министерство на труда и социалното полити-
ка, Национален център „Европейски младежки програми и 
инициативи”, Агенция за хора с увреждания, CEED България 
(бизнес ангели), на банки, финансиращи фондове и кредити-
ращи институции, потенциални инвеститори, застраховате-
ли, организации на хора с увреждания, младежки НПО, пар-
тньорски фирми, медии и гости.  

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Р 

България 2014 - 2020 г. 

Проект на Постановление на Министерския съвет за създава-

не на Национален съвет за учене през целия живот 

Проект на Постановление на Министерския съвет за измене-

ние и допълнение Правилника за прилагане на Закона за чуж-

денците в Република България 

Национален план за действие за насърчаване на равнопоста-

веността на жените и мъжете за 2014 година 

Проект на Решение на Министерския съвет за създаване на 

Национален координационен механизъм по правата на чове-

ка 

Кратък отчет на дейността на Агенцията по заетостта 

 

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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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"  

BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за 

първоначално финансиране” (Приоритетна ос 3 “Финансови 

ресурси за развитие на предприятията”, Област на въздейст-

вие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първона-

чално финансиране“) 

Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората 

към ВСС, ВАС, ВКС, Прокуратурата на РБ и МВР 

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 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Покани за заявяване на интерес - 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) 
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Бр. 45/25.11.2013 г.
Бр. 45/25.11.2013 г.
Бр. 45/25.11.2013 г.
Бр. 45/25.11.2013 г.
Бр. 45/25.11.2013 г.
25 ноември – Видин, Среща за интегрираните териториални инвестиции 
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България 
26 ноември – София, Информационна среща за образователни и културни институции
София, Конференция "Предизвикателството - младежка безработица"
Варна, Обществено обсъждане във връзка с проектно предложение за изграждане на жилищна сграда за социални жилища
Горна Оряховица, Информационна среща на ОИЦ – В. Търново 
Самуил, Информационна среща на ОИЦ-Разград 
Монтана, Информационна среща за разработване на стратегия за Северозападния район
Кюстендил, Работна среща с медии 
27 ноември –Варна, Презентация за Европейска доброволческа служба-Икомомически Университет – Варна, Сдружение „За теб“
Павликени, Информационна среща на ОИЦ – В. Търново 
Цар Калоян, Информационна среща на ОИЦ-Разград 
Пловдив, Пресконференция на ОИЦ – Пловдив 
28 ноември  - София, Годишен благотворителен бал на 
Фондация „Светът на Мария“
Свищов, Информационна среща на ОИЦ – В. Търново 
Русе, Фестивал „Светът е за всички“
Велико Търново, Благотворителен концерт „Вярвам в теб“
29 ноември – София, Двустранна работна среща по EEA Grants
На 29 ноември 2013 година Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП организира в София двустранна работна среща между български НПО и организации от страните донори в рамките на втората годишна конференция за насърчаване на сътрудничеството и обмена на добри практики.
София, Спектакъл по повод 20-та годишнина на Театър „Цвете“
Пловдив, Неформална информационна среща с медии на ОИЦ
Сливен, ОИЦ - Сливен представя етапите при изпълнението на проекти
София, ОИЦ – София организира представяне на проекти по ОПОС 
2 декември – София, Изложба „Четирите годишни времена“, Фондация „Старт“ 
4 декември – София, Благотворителен концерт „Вярвам в теб“
5 декември - Стара Загора, театрална куклена постановка "Подарък за празника”, СНЦ „Здраве и морал”
13 декември – София, Коледен концерт „Небесна нота“, Фондация „Старт“
Стара Загора, Коледни ателиета на Сдружение „Алтернатива 55“ 
Бр. 45/25.11.2013 г.
Бр. 45/25.11.2013 г.
26 - 29 ноември - Кардиф/Лондон, Обучение и обмен на опит
Обучение - обмен на опит с организацията Learning Disability-Wales в Кардиф и Лондон, Великобритания, по съвместен проект между Агенция за социално развитие “Вижън” и EASPD. Обучението е част от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО. Темата на обучението е „Услуги за заетост - подкрепена заетост“. Лектор е Джим Кроу, Директор на Learning Disability-Wales и член на борда на EASPD.
11 декември - Благоевград, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
12 декември - София, Разширено заседание на Управителния съвет на НАСО 
Бр. 45/25.11.2013 г.
Бр. 45/25.11.2013 г.
КАЛЕНДАР
25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените (ООН)
Ден на Свети Климент Охридски и Свети Климент Римски, имен ден на Климент, Климентина, Клементина 
26 ноември - Свети Сириций, Свети Стилиян, имен ден на Стилияна, Стилиян, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна 
29 ноември - Международен ден за солидарност с палестинския народ (ООН)
30 ноември - Св. апостол Андрей Първозвани (Андреевден), имен ден на Андрей, Андриян, Андрея, Андро, Храбър, Храбрин, Силен, Дешка, Първан.
1 декември - Световен ден за борба срещу СПИН 
Празник на гр. Ботевград

НАСО поздравява всички именници 
и им пожелава крепко здраве! 
НОВИНИ ОТ НАСО
Съдържание:

Новини от НАСО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1   
Национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 
Общински политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
Култура и изкуство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
Корпоративна социална отговорност . . . . . . . .   7
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
Нормативни документи и промени .. . . . . . . . . . . 9
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .  10
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО
Бр. 45/25.11.2013 г.
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 15 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
ЕС помага на европейските творци да достигнат до повече хора 
Хиляди творци и специалисти в областта на европейското кино, телевизия, музика, литература, сценични изкуства и културно наследство ще могат да се възползват от увеличаване на финансирането от ЕС. Продължителността на Творческа Европа е 7 години, считано от януари 2014 г. Бюджетът на инициативата от 1,46 млрд. евро ще се използва за популяризиране на европейското културно и езиково многообразие, за подпомагане на изкуствата и творческите сектори да се приспособят към цифровата епоха и глобализацията и да открият нови възможности, пазари и аудитории в международен план.                                                                 Вижте повече
Звездите на X Factor пеят в подкрепа на „Приеми дете. Създай бъдеще”
Звездите на X Factor застават зад каузата на приемната грижа. Финалистите ще пеят в подкрепа на проекта „Приеми дете. Създай бъдеще”. Деца от приемни семейства ще бъдат сред публиката на шоуто този четвъртък и петък. Част от средствата, събрани от зрителския вот в тези две издания на формата, ще бъдат дарени за каузата на приемното родителство.                                                                         Вижте повече
Иван Тотев: Инвестираме в културната инфраструктура на Пловдив
През последните три години в Пловдив се наблюдава устойчив ръст на туристи, което ни кара да бъдем оптимисти, че вървим в правилната посока. Това заяви кметът на Пловдив инж. Иван Тотев при откриването на Третата международна среща на туроператорите. Всяка година се опитваме да бъдем нови и непознати, за да можем да бъдем откривани отново и отново, подчерта кметът на най-стария жив град в Европа.                                                                             Вижте повече
МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2013  
4-5 декември 2013, Парк-хотел “Москва”,София

„МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” е единствената в България за младежи и младежи с  увреждания. Целта е да подобри уменията и обогатим опита на младежите – начинаещи предприемачи за себе представяне и защита на собствени бизнес и социални идеи. 
В борсата ще се включат представители на Министерство на регионалното развитие, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалното политика, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Агенция за хора с увреждания, CEED България (бизнес ангели), на банки, финансиращи фондове и кредитиращи институции, потенциални инвеститори, застрахователи, организации на хора с увреждания, младежки НПО, партньорски фирми, медии и гости. 
Седма среща по проекта BITSE – Париж, Франция

От 19 до 22 ноември т.г. в Париж, Франция се проведе среща на партньорите по проект BITSE, в който Национален алианс за социална отговорност участва като партньор. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.
По време на срещата бе обсъдено окончателно съдържание на анализа на бариерите и препоръки за тяхното преодоляване, както и на наръчник с най-добри практики на тема „Преодоляване на бариерите“. 
Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Приемането на Националната стратегия за дългосрочна грижа е условие за получаване средствата от ЕС през новия програмен период
На 21 ноември т.г. се проведе заседание на Националния съвет за социално включване към Министерски съвет. В него като редовен член участва и Национален алианс за социална отговорност. Приемането на Националната стратегия за дългосрочна грижа (НСДГ) е условие за средствата от ЕС през новия програмен период (2014-2020), каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов при откриването.                                                          Вижте повече
Ключов приоритет в дейността на МТСП е провеждането на ефективна политика за деинституционализация
Eдин от ключовите приоритети в дейността на Министерството на труда и социалната политика е провеждането на ефективна политика за деинституционализация, която ще предостави дългосрочни и устойчиви решения на проблема с децата, настанени в специализирани институции, чието закриване е заложено в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за действие към нея, каза министър Хасан Адемов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на ГЕРБ Ирена Соколова от относно съмнения за нарушаване на основни принципи и изисквания при процеса на деинституционализация на деца с увреждания.                 Вижте повече
МТСП предоставя 32 социални услуги за бездомни лица
Борбата с бездомността е един от водещите приоритети в политическия дневен ред на Европейския съюз (ЕС). Основни европейски документи и инициативи, насочени към ограничаване на бездомността и жилищното изключване, са: Стратегия „Европа 2020”, Пакета за социални инвестиции, работния документ на Европейската комисия „Противопоставяне на бездомността в Европейския съюз”, обмена на добри практики, партньорските проверки и др., каза Министър Хасан Адемов отговаря в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на ГЕРБ Семир Абумелих. 
Вижте повече
Kонференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”
Ниското образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова на конференция за повишаване на младежката заетост „Хора за работа”, която се проведе на 22 ноември в София. По нейните думи другите причини са липсата на професионален или трудов опит, ключови умения и трудови навици, както и преждевременното напускане на училище. 
Вижте повече
Всеки четвърти лев от Бюджет 2014 е за социално подпомагане и грижи
Предложението на правителството е възрастта и стажът за пенсиониране да останат без промяна и да се замразят през 2014 година. Мерките имат за цел стабилизация на пенсионната система и адекватност на пенсиите, каза днес министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Тази сутрин” на БТВ. С тези думи той коментира исканията на КНСБ за седем годишно замразяване на пенсионната възраст за всички категории работещи. Заедно със социалните партньори ще направим всичко възможно да предложим промени, които да облекчат това поколение, което на практика понесе цялата пенсионна реформа през последните 14 г, добави министър Адемов.                                                         Вижте повече
20 % от средствата по Европейския социален фонд за периода 2014-2020 г. ще бъдат насочени за борба с бедността
Поне 20 % от средствата по Европейския социален фонд за периода 2014-2020 г. ще бъдат насочени за социално включване и борба с бедността, съобщи днес министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на кръглата маса „Борбата с бедността в България”. Форумът бе открит от председателя на Народното събрание Михаил Миков и министър-председателя Пламен Орешарски.     Вижте повече
ДАЗД стартира национална кампания за детска безопасност
Държавната агенция за закрила на детето стартира национална кампания за детска безопасност, обяви председателят г-жа Ева Жечева на кръгла маса „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”. Целта е да ангажираме обществото и институциите в приемането, прилагането и изпълнението на програми за безопасността на децата, които да създадат условия и възможности те да растат и да се развиват без риск.                                                            Вижте повече
Междуведомствената работна група прие Третия мониторингов доклад по деинституционализация
Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация, председателствана от доц. Даниела Бобева – заместник министър-председател по икономическо развитие, прие на 22 ноември Третия мониторингов доклад на процеса на деинституционализация. Документът отчита изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за периода деинституционализация на децата в Република България” за периода от 01 юли 2012 до 30 юни 2013 година. Той отразява резултатите по всяка глава от Плана за действие с коментари и очертава основни тенденции и предизвикателства пред реформата, които в отчетния период навлязоха в съществен етап.                                                                         Вижте повече
Среща с представители на международните институции, които оказват техническа помощ на България
На 21 ноември се проведе координационна среща на вицепремиерите Зинаида Златанова и доц. Даниела Бобева с представители на Европейската комисия (ЕК), Световната банка (СБ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Инициативата Jaspers и българските институции, получаващи техническа експертиза от тяхна страна.                          Вижте повече
Стратегията за висше образование цели подобряване на връзката му с практиката
Образованието е сферата, в която социалният фактор най-добре се припокрива с факторите на конкурентоспособността и растежа. То ще продължи да бъде приоритет за правителството. Това заяви министър-председателят Пламен Орешарски при откриването на дискусията по проекта на стратегия за висшето образование, която започна на 21 ноември с участието на представители на Министерството на образованието и науката, членовете на Съвета на ректорите на висшите училища, представители на Българската академия на науките, на Агенцията за оценяване и акредитация, на национално представителните синдикати и на Националното представителство на студентските съвети. В срещата участваха министрите на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и на земеделието и храните проф. Димитър Греков.                Вижте повече
Договарянето по оперативните програми ще може да продължи до 30 юни 2014 г.
Правителството даде съгласието си действието на Картата на регионалните помощи 2007-2013 г. да бъде удължено до 30 юни 2014 г. Картата беше приета през януари 2007 г. с решение на Европейската комисия и периодът й на действие е до 31 декември 2013 г. Европейската комисия дава възможност всяка държава-членка да заяви желанието си за продължаване на действащите карти до 30 юни 2014 г., тъй като следваща карта ще бъде приложима след 1 юли 2014 г. С решението се елиминира създадения период на нормативна празнота за България.                                                                   Вижте повече
Равнището на безработица през месец октомври е 11.2%
Общият показател на бизнес климата в страната  през октомври 2013 г. се понижава с 2.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите. Приключването на сезонната заетост обичайно повишава безработицата в страната. Равнището на безработица през октомври 2013 г. е 11.2 %, с 0.4 процентни пункта по-високо от месец септември.В бюрата по труда са регистрирани 366 967 безработни лица. И през месец октомври равнището на безработицата е значително по-ниско от прогнозираното в Националния план за действие по заетостта - 12.4 %.                            Вижте повече
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
Обществено обсъждане процедура по подприоритет 2.2 за общинските администрации
Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) предоставя общо 4 млн. лв. за повишаване на квалификацията на общинската администрация чрез обучения в страната. Общините ще могат да кандидатстват с проекти от 20 000 до 200 000 лв. по новата процедура по приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Предвиден е 12-месечен срок за изпълнение на одобрените проекти. 
Вижте повече
Общини кандидатстват с проекти за пречиствателни станции по ПРСР
Приемът на документи по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" ще продължи от 2 до 9 декември. Общо 14 общини от седем области могат да подават проекти за строителство на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчните води. 
Вижте повече
Близо 70 души от общинските администрации се включиха в обучение по ОПАК
 „Надяваме се да няма забавяне в изпълнението на новосключените договори, не допускаме удължаване на срока на проектите и не толерираме смяна на членове от екипите за управление". Това напомниха от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) при откриването на поредното обучение за бенефициенти, каквито традиционно се организират от началото на 2011 г. 
Вижте повече
Процесът на децентрализация протича с бавни и противоречиви темпове
Процесът на децентрализация протича с бавни и противоречиви темпове, показват резултатите от анализ на изпълнението на Стратегията за децентрализация и на програмата за нейното изпълнение през 2011-2012 г. Докладът беше одобрен на правителствено заседание на 20 ноември. В него се отчита забавяне в изпълнението при мерките, свързани с прехвърлянето на приходоизточници на местните власти, както и в осъществяването на очаквани нормативни промени в областта на финансовата децентрализация. Изостават реформите на регионално равнище, свързани с дейността на областните администрации. Няма развитие и в посока децентрализация на отношенията между общини и кметства. 
Вижте повече
София - капиталовата програма е най-голямата за последните няколко години
Продължихме възстановяването и обновяването на градската среда и решаването на нерешените от години проблеми. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Тя представи отчет за периода 2011-2013г. и проекта за бюджет на Столична община за 2014г. Кметът Фандъкова информира за изпълнението на инфраструктурните обекти – метро, улици и булеварди, мостове, инсталация за третиране на битовите отпадъци, изграждане на детски градини, ремонти на паркове и др.                                                                         Вижте повече
Смолян - новогодишни подаръци вместо картички
Кметът Николай Мелемов реши средствата от поздравителните картички, които изпраща администрацията за Коледните и Новогодишните празници да се използват за подаръци на децата на Смолян. Около 1000 лв. струват хартиените поздравления до институции, фирми, учредения и др. С тези средства Общината ще закупи новогодишни подаръци за малчуганите.                                                           Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Стартира проект „Детска творителница за кукли”
На 21.11.2013 година в хотел Бижу гр. Бургас, се проведе пресконференция, целяща да запознае обществеността с официалния старт на проект „Детска творителница за кукли”. Той се изпълнява от Сдружение „УСМИВКА”, което е член на НАСО, с финансовата помощ на Обществен дарителски фонд – Област Бургас.                                           Вижте повече
Три нови социални услуги в община Цар Калоян
На 17 ноември министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри два Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания и деца със специални образователни потребности в Цар Калоян. Общият капацитет на услугите е 40 души, които са настанени в реновирано закрито преди години училище в града. На откриването присъства и управителят на Разградска област Стоян Ненчев.                                      Вижте повече
Варна - домакин на обучение за специалисти, работещи с деца със специални потребности
Фондация за децата в риск по света (Worldwide Orphans Foundation, WWO) организира четиридневно обучение във Варна за специалисти, които работят с деца със специални потребности, представящо най-добрите практически и теоретични модели в областта на Сензорната интеграция и Невроразвитийното лечение. Обучители по проекта – Д-р Мери-Маргарет Уиндзор и Барбара Ходж от САЩ, Изабел Бодри от Испания и Мирела Бурлау от Румъния.               Вижте повече
„Домашните грижи на Каритас – предизвикателства и възможности”
От 13 до 15 ноември 2013 г. в гр. Хисаря се проведе семинар на тема: „Домашните грижи на Каритас – предизвикателства и възможности". Събитието е част от дейностите на „Училището на Каритас" и бе организирано от „Каритас България". В него взеха участие сътрудници на „Каритас", ангажирани с Центровете за домашни грижи на Каритас в София, Русе, Белене, Пловдив, Раковски, Житница, Малко Търново и Бургас. За първи път хората имаха възможност в среда, различна от всекидневната, да се срещнат, опознаят и обменят опит, свързан с нелеката им работа с възрастни хора.               Вижте повече
Кампания "30 Съботи" ще осигурява топла храна на хора в неравностойно положение
Кампания "30 Съботи 2013/2014" се организира от фейсбук група "Инициатива за взаимопомощ". Конкретната цел на кампанията е да се осигури топла храна в продължение на 30 съботи за хората в неравностойно положение, ползващи услугите на социална трапезария на ул. "Драва Соболч" 7а, ръководена от фондация "Вяра, Надежда, Любов" – Варна. 
Вижте повече
Дарителска кампания в помощ на децата аутисти
Община Варна подкрепя дарителска инициатива за изработване на коледни картички на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България", Сдружение „Тациус" и Асоциацията на ресурсните учители в България, които са обединени във Фонд за терапии за деца с аутизъм. Благотворителната кампания е за саморъчно изработване на картички, които фондът ще предложи за изкупуване.                                         Вижте повече
Йорданка Фандъкова участва в конференция за децата с онкологични заболявания 
Доколко развито и хуманно е едно общество се познава по грижата му за най-уязвимите групи - децата, болните и възрастните хора. България има своите добри лекари, които могат да осигурят лекарската грижа и лечение. В това особено трудно за децата и семействата изпитание е важно институциите да подадат ръка с адекватна и навременна помощ. 
Вижте повече
Проект „Топъл обяд” в община „Тунджа”
Община „Тунджа”, в качеството си на партньор на Областния съвет на Българския червен кръст – гр. Ямбол, започва подготовката за стартиране на проект „Топъл обяд” по Програма на Партньорска мрежа за благотворителност.          Вижте повече
Деца от Видин и Калафат посетиха Център за социална рехабилитация и интеграция-Видин
На 15.11.2013 г. екипът и потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция,  посрещнаха деца от съседния румънски град Калафат, както и възпитаници от ГПЧЕ "Йордан Радичков". Визитата на децата бе една от дейностите по проект "Разчупи предразсъдъците - свободата е равенство" на Фондация „Подкрепа за реализация“ – член на НАСО. 
Вижте повече
Годишна конференция на Юрочайлд
Фондация „Сийдър”, член на НАСО, участва в Годишната конференция на Юрочайлд, която се проведе на 13-15 ноември в Милано, Италия. Конференцията беше на тема „Изграждане на включваща Европа – приносът на детското участие” и изследва как участието на децата и младежите може да допринесе за позитивни промени в политиката и практиката в различни сфери, като социално включване и закрила, миграция, образование или здравеопазване.                        Вижте повече
Българската Коледа дари техника за рехабилитация на деца с увреждания
Апаратура за повече от 250 хиляди лева получи Клиниката по ранна рехабилитация и физикална медицина в Университетската болница "Св.Георги" в Пловдив. Техниката е дарение от инициативата "Българската Коледа". Оборудването е изключително важно за всекидневното възстановяване на близо 250 деца с неврологични увреждания, които се лекуват в болницата.                                                                     Вижте повече
Готов е Център за настаняване от семеен тип в Кюстендил 
Строителството на Центъра за настаняване от семеен тип в Кюстендил приключи успешно, отчетоха зам. кметът Росица Плачкова и ръководителят на проекта инж. Илиян Фусков. "В края на миналата година направихме първа копка на центъра. За всеобща радост той е готов. Разполага се на площ от 740 кв. м., напълно оборудван и обзаведен е, с всичко необходимо за нормален живот за 14 деца с умствени и физически увреждания", заяви Илиян Фусков.                                   Вижте повече
Включиха 22 деца със специални потребности в занятия по Адаптирано физическо възпитание
22 момичета и момчета със специални образователни потребности от „Дневен център за деца с увреждания” във В. Търново бяха включени в занятия по Адаптирано физическо възпитание (АФВ). Заниманията продължиха три месеца и половина по проект „Стъпки към самостоятелност” на Сдружение „Виктория 11” и „SOS детски селища България”, с  финансовата подкрепа на Фондация Велукс – Дания.            Вижте повече
Ден на отворените врати в КСУДС-Пловдив
Ден на отворените врати се провежда днес в Комплекса за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ по повод Деня на християнското семейство. Гости на празника бяха заместник-кметът на Пловдив по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков и директорът на Дирекция "Социални дейности" в общината Веселина Ботева. 
Вижте повече
Пълна промяна за социалните дирекции в пет бургаски общини
Проектите за модернизация и ремонт на Дирекции „Социално подпомагане" в област Бургас бяха представени в Несебър. Реконструкциите предвиждат подобряването на работното пространство в сградите на дирекциите в общините Айтос, Бургас, Поморие, Камено, Созопол и създаване на достъпна обществена среда допринасяща за подобряване на градската инфраструктура.                                                       Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
"Нестле се нуждае от младите хора"
Правителството подкрепя фирмите от частния сектор, които проявят инициатива да насърчат младежката заетост в България. Това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева днес при официалното представяне на инициативата на Нестле-България "Нестле се нуждае от младите хора".                                        Вижте повече
Най-добрите работодатели за 2013г.
Резултатите от от 7-то ежегодно проучване "Най-добрите работодатели" в България бяха обявени в град София на 21-ви ноември, 2013г. Крайното класиране на работодателите в България се формира на базата на оценките, дадени от самите служители. Проучването се организира всяка година от Aon Hewitt - най-голямата организация за консултиране в областта на човешките ресурси. В региона на Централна и Източна Европа тази година се включиха 10 държави.           Вижте повече
Защитените жилища - част от ежегодната дарителска кампания на Райфайзенбанк
На 15 ноември 2013 стартира поредната дарителска кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш”. В нея са включени 21 общественозначими каузи, като една от тях е проекта на Фондация "Звезда на надеждата" за защитените жилища „Бъдеще и надежда”.                                               Вижте повече
Награда Entrepregirl за момичета-предприемачи
Саша Безуханова, основател на Български център на жените в технологиите и председател на борда на директорите на Джуниър Ачийвмънт България, учредява награда Entrepregirl за момичета, постигнали високи резултати в областта на предприемачеството и иновациите. Инициативата бе обявена по време на националния форум „Нова визия за образованието и предприемачеството", организиран от ДжуниърАчийвмънт България по повод Световната седмица по предприемачество, 18-24 ноември 2013г.                                         Вижте повече
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" 
BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” (Приоритетна ос 3 “Финансови ресурси за развитие на предприятията”, Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“)
Процедура 2.4-12 с бенефициенти НИП, ВСС, Инспектората към ВСС, ВАС, ВКС, Прокуратурата на РБ и МВР
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

Покани за заявяване на интерес - 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)
Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Р България 2014 - 2020 г.
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за учене през целия живот
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 година
Проект на Решение на Министерския съвет за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека
Кратък отчет на дейността на Агенцията по заетостта
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
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


