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 КАЛЕНДАР 

2 декември - Международен ден за отмяна на робст-

вото (ООН) 

3 декември - Международен ден на хората с уврежда-

ния 

4 декември - Ден на Света Варвара 

5 декември - Международен ден на доброволеца 

6 декември - Никулден, имен ден празнуват: Никола, 

Николай, Николина, Ненка, Нина, Кольо.  

Празник на гр. Бургас и Симеоновград 

Ден на банкера и търговеца 

Ден на дарителя 

Ден на моряците и рибарите 

7 декември - Международен ден на гражданската ави-

ация 

8 декември - Празник на българските студенти 
 

НАСО поздравява всички с празниците и чества-

нията и им пожелава бъдещи успехи!  

 НОВИНИ ОТ НАСО 
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Обмен на опит във Великобритания 

От 26 до 29 ноември т.г. се проведе обмен на опит във Вели-

кобритания по проект "Нови услуги за заетост". Проектът се 

реализира съвместно между Агенция за социално развитие 

"Вижън" и EASPD. Двадесет от служителите на Агенция 

„Вижън“ участваха в обучение на Learning Disability-Wales, в 

Кардиф. Лектор беше Джим Кроу, директор на Learning 

Disability-Wales и член на борда на EASPD. 

В рамките на обмена на опит бяха реализирани работни визи-

ти на структури на различни организации, заети в социалната 

сфера. Целта на визитите бе запознаване с и представяне на 

услугите, които се предоставят в Кардиф. Фокусът на обуче-

нието и обменът на опит бе услугата „Подкрепена заетост“. 
Представителите на Агенция „Вижън“ посетиха повече от 

шест различни структури, предоставящи различни социални 

услуги и организации, представящи работа на хора с уврежда-

ния - дневни центрове, рехабилитационни центрове, обучи-

телни центрове и др.  

Групата имаше уникалната възможност да посети Агенция за 

подкрепена заетост Elite – автентична структура, която не съ-

ществува в България и опита на която ще послужи до голяма 

степен за създаване на подобна дейност в България. Агенция 

ПРОЕКТ BG051PО001-7.0.07-0080-C0001 
“НОВИ УСЛУГИ ЗА ЗАЕТОСТ“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд и Европейския съюз. 
Инвестира във вашето бъдеще 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Парламентът замрази възрастта и стажа за пенсионира-

не през 2014 г. 

Парламентът замрази възрастта и осигурителния стаж за 

пенсиониране на достигнатите нива от 2013 г. Това решиха 

депутатите, които приеха на второ четене законопроекта за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за следва-

щата година. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 годи-

ни и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и 

осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 годи-

ни и 8 месеца за мъжете.                                      Вижте повече 

България и Полша ще си сътрудничат в областта на труда, 

заетостта и социалната политика 

Правителството одобри проект на Меморандум за сътрудни-

чество в областта на труда, заетостта и социалната политика 

между Министерството на труда и социалната политика на 

България и Министерството на труда и социалната политика 

на Република Полша, като основа за водене на преговори. 

Подписването на Меморандума цели развиване на двустран-

ните отношения в такива приоритетни области, като: доходите 

на населението, борбата с бедността и социалната изолация, 

политиките по заетостта и мобилността на работниците в Ев-

ропейския съюз, инициативите за намаляване на безработица-

та и за насърчаване на заетостта.                          Вижте повече 

Предстои избор на членове на Национален съвет за закри-

ла на детето 

До 12 декември 22 неправителствени организации, работещи в 

сферата на закрила на детето, ще изберат помежду си 12 чле-

нове на Националния съвет за закрила на детето/НСЗД/. Наци-

онален алианс за социална отговорност също участва в гласу-

ването за избор на членове. Допуснатите НПО-та гласуват с 

одобрена от председателя на ДАЗД изборна листа, която може 

да бъде изтеглена от тук. Попълнената изборна листа трябва 

да бъде подадена до 12 декември по пощата или по електро-

нен път.                                                                      Вижте повече 

Заседание на Националния съвет по равнопоставеност на 

жените и мъжете към МС 

На 26.11. се проведе редовно заседание на Националния съ-

вет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, в 

сградата на Министерство на труда и социалната политика. 

Заседанието се откри от Лазар Лазаров, заместник-министър 

на труда и социалната политика. По време на заседанието 

беше представено развитието на политиката по равнопоставе-

ност на половете през 2013 г. на европейско и национално 

ниво.                                                                           Вижте повече 

Elite работи по модел за подкрепена заетост, като акцентира 

върху индивидуалните интереси на хората с увреждания и 

търси тяхното съответствие за работа на  общия пазар на 

труда. 

В обучителен център Drive групата се запозна с предоставя-

ните услуги за обучение за хора с увреждания в защитени 

жилища и в семейна среда. Drive осигурява обучение на въз-

растни и младежи за придобиване на качества за реализация 

в обичайна работна среда. По подобна методика работи и 

Innovated Trust (Park View Café), където се предоставя обуче-

ние на хора с увреждания за придобиване на работни уме-

ния. Bridgent Resource Center и Brooklands Adult Training Cen-

ter Risca бяха  два от посетените дневни центрове, които пре-
доставят услуги за хора със специални образователни пот-

ребности и тежки комплексни увреждания. 

 

Агенция за социално развитие Вижън носи цялата отговорност за съ-

държанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не 

може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или 

Министерство на труда и социалната политика. 
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Електронна система на НАП оптимизира административ-

ното сътрудничество с държави-членки на ЕС 

В рамките на проект по Оперативна програма 

„Административен капацитет" (ОПАК),   за единадесет месе-

ца НАП успешно разработи и внедри информационна систе-

ма „Взаимна помощ при събиране". Системата реално е в 

експлоатация от 11.11.2013 г. и обслужва дейността на аген-

цията във връзка с административното сътрудничество меж-

ду държавите-членки на Европейския съюз, при събиране на 

публични вземания. Електронната система ще обработва и 

съхранява информация по изпълнението на искания за вза-

имна помощ от и за държавите-членки на ЕС за данъци, так-

си и други публични вземания, имуществени санкции, глоби 
и др.                                                                        Вижте повече 

Проведоха се две работни срещи по проект „Включващо 

образование” 

Две работни срещи, свързани с изпълнението на дейности 

по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-

2013”, бяха проведени на 25 и 26 ноември 2013 г. в хотел 

„Принцес“ – гр. София. В първата среща по дейност 1 от 

проекта - „Ранно оценяване и превенция на обучителните 

затруднения при деца от предучилищна възраст”,  взеха 

участие директорите на 25 пилотни детски градини от цялата 

страна.                                                                    Вижте повече 

Студенти правят работна група по проекта за Стратегия 

за развитие на висшето образование 

Работна група от студенти ще събира предложения по про-

екта за Стратегия за висшето образование 2014-2020 г.  Ко-

мисията ще предостави всички мнения  и становища на Ми-

нистерството на образованието и науката. За това се догово-

риха на среща министър-председателят Пламен Орешарски, 

министърът на образованието и науката проф. Анелия Кли-

сарова и представители на студентите от повече от 30 вис-

ши училища.  „Изпратихме покани до колегите от страната, 

срещата беше отворена за участие“, заяви Ангел Георгиев, 

 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

7 млн. лв. за развитие на качествени административни 

услуги 

Управляващият орган на Оперативна програма 

„Административен капацитет" (ОПАК) публикува окончателни-

те Насоки за кандидатстване по открита процедура за цент-

ралните администрации. След като бяха взети предвид комен-

тарите в рамките на десетдневния срок за обществено обсъж-

дане, срокът за подаване на проектни предложения по проце-

дурата е удължен до 20.01.2013 г.                         Вижте повече 

София през погледа на младите 

Столичният булевард „Витоша", градинката пред Народния 

театър „Иван Вазов", езерото „Ариана", барове и уютни кафе-

нета, галерии са сред любимите и предпочитани места за сре-

председател на Националното представителство на студентс-

ките съвети /НПСС/.                                            Вижте повече 

 

Агенцията по заетостта е осигурила помощ на близо 2 хи-

ляди български работодатели 

Агенцията по заетостта, в качеството си на Договарящ орган 

по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), до  момента е сключила 1 

986 договора с работодатели, кандидатствали с проектни 

предложения по една от 15-те схеми за подбор на проекти на 

Агенцията. Средствата, разпределени на български предприя-

тия, възлизат на над 900 млн. лв. Най-висок ръст на договори-

те се наблюдава през  2012 г. и 2013 г., когато са сключени 1 
471 договора (от общо 1 986). По този начин Агенцията по 

заетостта, посредством ОП „РЧР”, подпомага развитието на 

икономиката в страната, чрез предоставянето на непосредст-

вена финансова помощ на българските предприятията.                      

Вижте повече 

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/6170�
http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-11-26_meeting.html�
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http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-11-29_studenti.html�
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Започва вторият транш от раздаването на хранителни 

продукти 

Вторият транш от раздаването на хранителните продукти по 

програмата за подпомагане на най-нуждаещите се лица от 

интервенционните запаси на ЕС започва на 2 декември /

понеделник/ по график, изготвен от БЧК.             Вижте повече 

„Подари Коледа на дете, за да има повече усмихнати 

очички" 

Стартира кампания, която ще се проведе в гр. Бургас в пери-

ода 01.12.2013г. – 22.12.2013 г. с подкрепата на Сдружение 

"УСМИВКА", член на НАСО. Всеки човек с добро сърце, който 

желае да зарадва едно непознато дете, може да избере едно 

от децата от дом "ЩУРЧЕ" гр.Средец, които все още нямат 
подарък, да закупи такъв и да го постави под коледната елха 

в  Дневен център „Миа Монтесори“, да го донесе или изпрати 

на адрес на ул. „Славянска“ 4.                              Вижте повече 

Започна изграждането на Защитено жилище в район 

„Искър“, София 

Стартираха дейностите по строителството на Защитено жили-

ще в м. „ж.к. Дружба – 1 част”, в столичния район „Искър”. В 

Защитеното жилище ще бъдат настанени до осем деца, ще се 

създаде среда, близка до семейната, при която децата полу-

чават необходимата индивидуализирана грижа и подкрепа за 

личностно съзряване и изграждане на умения за самостояте-

лен и независим живот.                                           Вижте повече 

Фондация "Съпричастие - Силистра" с коледна изложба 

Център за социална рехабилитация и интеграция 

"Съпричастие", гр. Силистра представя изложба-базар на из-

делия, изработени от хора с увреждания, по повод Междуна-
родния ден на хората с увреждания, който е на 3 декември и 

предстоящите коледни празници. ЦСРИ "Съпричастие" се 

управлява от Фондация „Съпричастие - Силистра", която е 

член на НАСО и регионален представител на НАСО за гр. 

Силистра.                                                                 Вижте повече 

Информационната среща за читалища, училища и детски 

градини 

Над 75 бяха представителите на училища, детски градини, 

читалища и общинска администрация, които участваха в орга-

низираната от Софийския областен информационен център 

среща на тема „Научени уроци и добри практики при разра-

ботване на проектни предложения по оперативните програ-

ми“. В началото на срещата беше представена дейността на 

ОИЦ – София и на Мрежата от 28 информационни центъра, 

както и възможностите за финансиране на образователни и 

културни институции, които се очаква да има през следващия 

програмен период 2014-2020 г.                             Вижте повече 

Столична община подпомага над 5200 хора в неравнос-

тойно положение със социални грижи  

Столична община подпомага със социални грижи най-

уязвимите хора в неравностойно положение, предоставяйки 

им храна и подслон. Заедно с услугите на общинско предпри-

щи на младите. Тези и още много други места са включени в 

пет тематични културни маршрута, разработени от добровол-

ци на възраст между 18 и 30 години по проекта „София през 

погледа на младите". Целта е да бъде представен модерният 

и позитивен облик на града, пречупен през тяхната визия. На-

чинанието е в подкрепа на София за Европейска столица на 

културата през 2019 г.                                              Вижте повече 

Бургас инвестира в достъпност на средата 

162 милиона лева е прогнозната рамка на Бюджет 2014 за 

община Бургас. Собствените средства в него са 99 милиона 

лева, а държавното субсидиране е в размер на над 62 милио-

на. За сравнение рамката за тази година е била 150 милиона 

лева, като близо 69 милиона е била държавната субсидия, а 
над 95 милиона лева са били общинските средства в бюджета.                                                                 

Вижте повече 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1516&selid=1516�
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http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=74766&nxt=5�
http://bit.ly/1c1lI9G�
http://burgas.dir.bg/news.php?id=15640305�
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ятие „Социален патронаж” се подпомагат над 5200 души. То-

ва каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която подписа 

договор с Ханс Бруке, председател на Фондация „БНП Пари-

ба България” и главен изпълнителен директор на „БНП Пари-

ба С.А. - клон София” за проект „Социална кухня”.  

Вижте повече 

Творчески център за хора с увреждания 

Първият в страната творчески център за хора с увреждания 

ще бъде изграден във Велико Търново. В него деца със спе-

циални образователни потребности ще се обучават от квали-

фицирани музикални педагози. Идеята е на фондация „Сила 

за живот“, която от девет години работи с хора в неравнос-

тойно положение от цялата страна. Целта на неправителст-
вената организация е да създаде място, където деца и хора с 

увреждания, включително и с нарушено зрение, да имат въз-

можност да се обучават и да развиват своя талант.  

Вижте повече 

В Добрич приложиха грижа за хора с умствени затрудне-

ния по ирландски модел 

Нов вид грижа се опитват да наложат в страната родители и 

специалисти, занимаващи се с деца и възрастни с интелекту-

ални затруднения. "Заместващата грижа", приложена по ир-

ландски модел, бе представена в Добрич на форум, с участи-

ето на социални работници, представители на "Социално 

подпомагане", Агенция за закрила на детето, Областна адми-

нистрация, неправителствени организации.        Вижте повече 

Директорът на ЦНСТ - Две могили представи успешната 

работа на центъра 

Илина Манолова - управител на Център за настаняване от 

семеен тип – Две могили представи стореното в Центъра за 

настаняване от семеен тип в гр. Две могили за 2012 година. 

Центърът е разкрит като държавно – делегирана дейност със 

Заповед № 932/25.09.2009 год. на Изпълнителния Директор 

на Агенция за Социално подпомагане. Център за настаняване 

от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която 

основна цел е осигуряване на качество на живот, което гаран-

тира пълноценното физическо, емоционално и познавателно 

развитие и социално включване на всяко лице чрез осигурява-

не на индивидуализирана грижа и подкрепа.   Вижте повече 

Коледна къщичка отвори врати в Бургас 

Красиви ръчно изработени сувенири се предлагат в Коледната 

къщичка, която Общинско социално предприятие "Морски зна-

ци" откри в центъра на Бургас специално за предстоящите 

празници. Идеята е на колектива на предприятието-хора с 

увреждания, но притежаващи художествен талант и вяра, че 

красотата помага в трудни моменти.                      Вижте повече 

Дневният център за възрастни с увреждания в Добрич 

представя изложба  

Дневният център за възрастни с увреждания в Добрич предс-

тавя изложба „Толерантност към творчеството на всички”, пре-

даде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Творбите, 

живопис, рисунки, апликации, декоративно-приложно изкуство 

са изложени във фоайето на Регионална библиотека „Дора 

Габе”. Те са създавани в продължение на няколко години от 

посещаващите центъра в ателието по изкуство, ръководено от 

художника Светослав Бъчваров.                            Вижте повече 

Приемна грижа вместо арест за хулиганите 

България ще попие опит от Великобритания по отношение на 

приемната грижа за деца, извършили престъпления. На Ост-

рова тази практика се приема като алтернатива на мярката 

"задържане под стража”. Това съобщи за "Новинар" доц. Нели 

Петрова-Димитрова, председател на УС на Института по соци-

ални дейности и практики. По думите й децата в риск отнасят 

най-тежките наказания, тъй като нямат добър пример в живо-

та. Нашите специалисти ще бъдат обучавани по проект и ще 

могат да привнесат чуждия опит и у нас.             Вижте повече 

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на 

социални услуги на регионално равнище” - Русе 

Информация за изпълнение на напредъка на дейностите по 

проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне 

на социални услуги на регионално равнище” предоставиха 
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Ивелина Димитрова и Павлета Стефанова - областни коорди-

натори за Русе. Във връзка с реализиране на Дейност 3 по 

проекта, бе изготвен Анализ за степента на готовност на мес-

тно равнище за прилагане на интегриран модел за социално 

включване на лицата от целевата група по операция „Живот в 

общността” и конкретизиране на населени места за разкрива-

не на социални услуги, с цел прилагане на модела на практи-

ка.                                                                             Вижте повече 

Отварят кризисните центрове за бездомни 

На първи декември в София отварят врати кризисните цент-

рове за бездомни. За първа година на разположение на безп-

ризорните за четири месеца ще са две сгради, в квартал За-

харна фабрика. Социалната услуга включва престой през 
нощта и топла вечеря. Двата кризисни центъра за настанява-

не на хора без дом са в непосредствена близост един до 

друг. Така ползващите услугата за поредна година ще се ори-

ентират лесно, а пренасочването между центровете ще се 

извършва бързо.                                                     Вижте повече 

 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Виолина Маринова и Илия Терзиев са Мисис и Мистър 

Икономика 

Главният изпълнителен директор на "Банка ДСК" ЕАД Виоли-

на Маринова и изпълнителният директор на "Литекс Моторс" 

АД Илия Терзиев  са тазгодишните носители на отличията 

"Мистър Икономика" и "Мисис Икономика".За първи път през 

2013 година в конкурса има и категория "Корпоративна соци-

ална отговорност". В нея бяха номинирани 60 компании, сред 

които хората избраха "Екопак България" АД чрез онлайн гла-

суване на страницата на конкурса.                         Вижте повече 

 

Кариерни консултанти удрят рамо на SOS Детски селища 

Дигитален урок по кариерно ориентиране изнесоха експерти 
пред близо 1200 младежи от SOS младежки домове 

"Мечтатели" и "Приятели" към SOS Детски селища България. 

В рамките на образователната инициатива Trends of tomorrow 

специалистите запознаха младежите с първите десет най-

успешни и желани професии на бъдещето, като заедно с това 

демонстрираха влиянието, което съвременните технологии и 

тяхното познаване оказват на пазара на труда.   Вижте повече 

Незрящи младежи създадоха радио "Брайл ФМ"   

Незрящи младежи от двете училища за деца с увредено 

зрение в София и Варна направиха свое радио. "Брайл ФМ" 

е проект по програма "Младежта в действие". Ръководите-

лят Владислав Кацарски обясни в предаването "Хоризонт 

до обед", че е рано да се каже, че имат радио, но се надява 

от 1-ви февруари слушателите да могат да го слушат. В 

направата на радиото са се включили около 15 деца.  

Вижте повече 

 

Национален детски конкурс за авторска приказка 

 „Ще ти разкажа приказка” 

 

Дирекция “Култура” на Столична община, организира 
трети Национален детски конкурс за авторска приказка 
„Ще ти разкажа приказка”. Конкурсът е част от 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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2-4 декември - Партньорство в стратегии и действие. Срещи 

за обсъждане на проблемите на НПО в Ловеч, Русе и Варна 

(БЦНП) 

2 декември - София, Концерт спектакъл „Продължаваме за-

едно” 

София, Изложба „Четирите годишни времена“, Фонда-

ция „СТАРТ“ 

Смолян, Информационна среща с медии на ОИЦ 

3 декември – Ямбол, Годишна среща "Заедно можем повече" 

Добрич, Информационна среща “Европейски фондове” 

4 декември – София, Благотворителен концерт „Вярвам в 

теб“ 

София, Национален форум „Библиотеки с бъдеще“ 

Ямбол, Среща на ОИЦ с бенефициентите 

5 декември - София, Публична церемония Доброволческа 

инициатива 2013, Фондация “Лале” 

Тържествената церемония за обявяване на годишни-

те награди Доброволческа инициатива 2013 ще се 

състои от 17 часа на 5 декември, Международен ден 

на доброволците, в централното фоайе на Народен 

театър „Иван Вазов”, София. Президентът на Ре-

публика България Росен Плевнелиев ще бъде офици-

ален гост на церемонията.  

Стара Загора, театрална куклена постановка "Подарък 

за празника”, СНЦ „Здраве и морал” 

Видин, Среща за интегрираните териториални инвес-

тиции 

10 – 11 декември - Обучения „Подготовка на общинските 

бюджети 2014” (НСОРБ)  

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

дация „Старт“ 

Стара Загора, Коледни ателиета на Сдружение 

„Алтернатива 55“  

5 декември - Брюксел, Семинар "Системи за индивидуал-

но насочена подкрепа" (EASPD) 

EASPD организира семинар на тема "Системи за индивиду-

ално насочена подкрепа". Семинарът ще разглежда различ-

ни средства, чрез които отделните потребители могат 

да идентифицират самостоятелно подкрепата, която им 

е необходима, за да постигнат резултатите, към които се 

стремят и са важни за тях, като по този начин проекти-

рат подкрепата (услугите) по начин, който отговаря мак-

симално на техните специфични нужди. НАСО участва с 

презентация. 

5 декември - Брюксел, Среща 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/EASPD 

МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2013   

4-5 декември 2013 г. 

Парк-хотел “Москва”,София 

„МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” е единстве-
ната 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.  
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 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Защо хората даряват? Гледната точка на индивидуалния да-
рител в изследване на БЦНП, Фондация Виа и партньори 

Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Р 
България 2014 - 2020 г. 

Стандарти за обществени консултации 

Методология за усъвършенстване на работните процеси за 
предоставяне на административни услуги 

Бюджетна процедура на Р България 2014 г. 

 

Международен ден на доброволеца 

Във връзка с 5 декември – Международен ден на доброво-
леца Сдружение „УСМИВКА”, член на НАСО и като член на 
Националния алианс за работа с доброволци, ще награди 
младежите от двата центъра за работа с доброволци в гр. 
Бургас и в гр. Камено, участници в проект „Европа – моето 
бъдеще, моят шанс за изява”.  

На специална церемония, на която ще се връчат благодарс-
твени адреси, ще бъде отличен най – активно работещият 
доброволец през годината и ще получи званието „Рицар на 
добрата воля”.  След официалното награждаване младежи-
те ще празнуват с децата от Дневен център “Миа Монтесо-
ри”, ще им разкажат за своята доброволческа работа, а съ-
що така и истории за празника на Бургас – Никулден. Децата 
ще получат изненади от младежите, а в знак на благодар-
ност те ще ги поздравят за празника със специална програ-
ма и почерпка, подготвена от родителите.  

Празникът ще се отбележи в два дни – на 4.12. 2013 година 
в Професионална гимназия по Механоелектроника и елект-
ротехника, а на 5.12.2013 година от 10:30 часа в Дневен цен-
тър „Миа Монтесори”. 

"Красива България" 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

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 

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 

 

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 
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2-4 декември - Партньорство в стратегии и действие. Срещи за обсъждане на проблемите на НПО в Ловеч, Русе и Варна (БЦНП)
2 декември - София, Концерт спектакъл „Продължаваме заедно”
София, Изложба „Четирите годишни времена“, Фондация „СТАРТ“
Смолян, Информационна среща с медии на ОИЦ
3 декември – Ямбол, Годишна среща "Заедно можем повече"
Добрич, Информационна среща “Европейски фондове”
4 декември – София, Благотворителен концерт „Вярвам в теб“
София, Национален форум „Библиотеки с бъдеще“
Ямбол, Среща на ОИЦ с бенефициентите
5 декември - София, Публична церемония Доброволческа инициатива 2013, Фондация “Лале”
Тържествената церемония за обявяване на годишните награди Доброволческа инициатива 2013 ще се състои от 17 часа на 5 декември, Международен ден на доброволците, в централното фоайе на Народен театър „Иван Вазов”, София. Президентът на Република България Росен Плевнелиев ще бъде официален гост на церемонията. 
Стара Загора, театрална куклена постановка "Подарък за празника”, СНЦ „Здраве и морал”
Видин, Среща за интегрираните териториални инвестиции
10 – 11 декември - Обучения „Подготовка на общинските бюджети 2014” (НСОРБ) 
13 декември – София, Коледен концерт „Небесна нота“, Фондация „Старт“
Стара Загора, Коледни ателиета на Сдружение „Алтернатива 55“ 
Бр. 46/02.12.2013 г.
5 декември - Брюксел, Семинар "Системи за индивидуално насочена подкрепа" (EASPD)
EASPD организира семинар на тема "Системи за индивидуално насочена подкрепа". Семинарът ще разглежда различни средства, чрез които отделните потребители могат да идентифицират самостоятелно подкрепата, която им е необходима, за да постигнат резултатите, към които се стремят и са важни за тях, като по този начин проектират подкрепата (услугите) по начин, който отговаря максимално на техните специфични нужди. НАСО участва с презентация.
5 декември - Брюксел, Среща 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. 46/02.12.2013 г.
Бр. 46/02.12.2013 г.
КАЛЕНДАР
2 декември - Международен ден за отмяна на робството (ООН)
3 декември - Международен ден на хората с увреждания
4 декември - Ден на Света Варвара
5 декември - Международен ден на доброволеца
6 декември - Никулден, имен ден празнуват: Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина, Кольо. 
Празник на гр. Бургас и Симеоновград
Ден на банкера и търговеца
Ден на дарителя
Ден на моряците и рибарите
7 декември - Международен ден на гражданската авиация
8 декември - Празник на българските студенти

НАСО поздравява всички с празниците и честванията и им пожелава бъдещи успехи! 
НОВИНИ ОТ НАСО
Съдържание:

Новини от НАСО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1   
Национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 
Общински политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Корпоративна социална отговорност . . . . . . . .   6
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
Нормативни документи и промени . . . . . . . . . . . 8
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .  8
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
Обмен на опит във Великобритания
От 26 до 29 ноември т.г. се проведе обмен на опит във Великобритания по проект "Нови услуги за заетост". Проектът се реализира съвместно между Агенция за социално развитие "Вижън" и EASPD. Двадесет от служителите на Агенция „Вижън“ участваха в обучение на Learning Disability-Wales, в Кардиф. Лектор беше Джим Кроу, директор на Learning Disability-Wales и член на борда на EASPD.
В рамките на обмена на опит бяха реализирани работни визити на структури на различни организации, заети в социалната сфера. Целта на визитите бе запознаване с и представяне на услугите, които се предоставят в Кардиф. Фокусът на обучението и обменът на опит бе услугата „Подкрепена заетост“. Представителите на Агенция „Вижън“ посетиха повече от шест различни структури, предоставящи различни социални услуги и организации, представящи работа на хора с увреждания - дневни центрове, рехабилитационни центрове, обучителни центрове и др. 
Групата имаше уникалната възможност да посети Агенция за подкрепена заетост Elite – автентична структура, която не съществува в България и опита на която ще послужи до голяма степен за създаване на подобна дейност в България. Агенция Elite работи по модел за подкрепена заетост, като акцентира върху индивидуалните интереси на хората с увреждания и търси тяхното съответствие за работа на  общия пазар на труда.
В обучителен център Drive групата се запозна с предоставяните услуги за обучение за хора с увреждания в защитени жилища и в семейна среда. Drive осигурява обучение на възрастни и младежи за придобиване на качества за реализация в обичайна работна среда. По подобна методика работи и Innovated Trust (Park View Café), където се предоставя обучение на хора с увреждания за придобиване на работни умения. Bridgent Resource Center и Brooklands Adult Training Center Risca бяха  два от посетените дневни центрове, които предоставят услуги за хора със специални образователни потребности и тежки комплексни увреждания.

Агенция за социално развитие Вижън носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Парламентът замрази възрастта и стажа за пенсиониране през 2014 г.
Парламентът замрази възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на достигнатите нива от 2013 г. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.                                      Вижте повече
България и Полша ще си сътрудничат в областта на труда, заетостта и социалната политика
Правителството одобри проект на Меморандум за сътрудничество в областта на труда, заетостта и социалната политика между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на труда и социалната политика на Република Полша, като основа за водене на преговори. Подписването на Меморандума цели развиване на двустранните отношения в такива приоритетни области, като: доходите на населението, борбата с бедността и социалната изолация, политиките по заетостта и мобилността на работниците в Европейския съюз, инициативите за намаляване на безработицата и за насърчаване на заетостта.                          Вижте повече
Предстои избор на членове на Национален съвет за закрила на детето
До 12 декември 22 неправителствени организации, работещи в сферата на закрила на детето, ще изберат помежду си 12 членове на Националния съвет за закрила на детето/НСЗД/. Национален алианс за социална отговорност също участва в гласуването за избор на членове. Допуснатите НПО-та гласуват с одобрена от председателя на ДАЗД изборна листа, която може да бъде изтеглена от тук. Попълнената изборна листа трябва да бъде подадена до 12 декември по пощата или по електронен път.                                                                      Вижте повече
Заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС
На 26.11. се проведе редовно заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, в сградата на Министерство на труда и социалната политика. Заседанието се откри от Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика. По време на заседанието беше представено развитието на политиката по равнопоставеност на половете през 2013 г. на европейско и национално ниво.                                                                           Вижте повече
Електронна система на НАП оптимизира административното сътрудничество с държави-членки на ЕС
В рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК),   за единадесет месеца НАП успешно разработи и внедри информационна система „Взаимна помощ при събиране". Системата реално е в експлоатация от 11.11.2013 г. и обслужва дейността на агенцията във връзка с административното сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз, при събиране на публични вземания. Електронната система ще обработва и съхранява информация по изпълнението на искания за взаимна помощ от и за държавите-членки на ЕС за данъци, такси и други публични вземания, имуществени санкции, глоби и др.                                                                        Вижте повече
Проведоха се две работни срещи по проект „Включващо образование”
Две работни срещи, свързани с изпълнението на дейности по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, бяха проведени на 25 и 26 ноември 2013 г. в хотел „Принцес“ – гр. София. В първата среща по дейност 1 от проекта - „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст”,  взеха участие директорите на 25 пилотни детски градини от цялата страна.                                                                    Вижте повече
Студенти правят работна група по проекта за Стратегия за развитие на висшето образование
Работна група от студенти ще събира предложения по проекта за Стратегия за висшето образование 2014-2020 г.  Комисията ще предостави всички мнения  и становища на Министерството на образованието и науката. За това се договориха на среща министър-председателят Пламен Орешарски, министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова и представители на студентите от повече от 30 висши училища.  „Изпратихме покани до колегите от страната, срещата беше отворена за участие“, заяви Ангел Георгиев, председател на Националното представителство на студентските съвети /НПСС/.                                            Вижте повече

Агенцията по заетостта е осигурила помощ на близо 2 хиляди български работодатели
Агенцията по заетостта, в качеството си на Договарящ орган по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП „РЧР”), до  момента е сключила 1 986 договора с работодатели, кандидатствали с проектни предложения по една от 15-те схеми за подбор на проекти на Агенцията. Средствата, разпределени на български предприятия, възлизат на над 900 млн. лв. Най-висок ръст на договорите се наблюдава през  2012 г. и 2013 г., когато са сключени 1 471 договора (от общо 1 986). По този начин Агенцията по заетостта, посредством ОП „РЧР”, подпомага развитието на икономиката в страната, чрез предоставянето на непосредствена финансова помощ на българските предприятията.                                                                
Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Започва вторият транш от раздаването на хранителни продукти
Вторият транш от раздаването на хранителните продукти по програмата за подпомагане на най-нуждаещите се лица от интервенционните запаси на ЕС започва на 2 декември /понеделник/ по график, изготвен от БЧК.             Вижте повече
„Подари Коледа на дете, за да има повече усмихнати очички"
Стартира кампания, която ще се проведе в гр. Бургас в периода 01.12.2013г. – 22.12.2013 г. с подкрепата на Сдружение "УСМИВКА", член на НАСО. Всеки човек с добро сърце, който желае да зарадва едно непознато дете, може да избере едно от децата от дом "ЩУРЧЕ" гр.Средец, които все още нямат подарък, да закупи такъв и да го постави под коледната елха в  Дневен център „Миа Монтесори“, да го донесе или изпрати на адрес на ул. „Славянска“ 4.                              Вижте повече
Започна изграждането на Защитено жилище в район „Искър“, София
Стартираха дейностите по строителството на Защитено жилище в м. „ж.к. Дружба – 1 част”, в столичния район „Искър”. В Защитеното жилище ще бъдат настанени до осем деца, ще се създаде среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.                                           Вижте повече
Фондация "Съпричастие - Силистра" с коледна изложба
Център за социална рехабилитация и интеграция "Съпричастие", гр. Силистра представя изложба-базар на изделия, изработени от хора с увреждания, по повод Международния ден на хората с увреждания, който е на 3 декември и предстоящите коледни празници. ЦСРИ "Съпричастие" се управлява от Фондация „Съпричастие - Силистра", която е член на НАСО и регионален представител на НАСО за гр. Силистра.                                                                 Вижте повече
Информационната среща за читалища, училища и детски градини
Над 75 бяха представителите на училища, детски градини, читалища и общинска администрация, които участваха в организираната от Софийския областен информационен център среща на тема „Научени уроци и добри практики при разработване на проектни предложения по оперативните програми“. В началото на срещата беше представена дейността на ОИЦ – София и на Мрежата от 28 информационни центъра, както и възможностите за финансиране на образователни и културни институции, които се очаква да има през следващия програмен период 2014-2020 г.                             Вижте повече
Столична община подпомага над 5200 хора в неравностойно положение със социални грижи 
Столична община подпомага със социални грижи най-уязвимите хора в неравностойно положение, предоставяйки им храна и подслон. Заедно с услугите на общинско предприятие „Социален патронаж” се подпомагат над 5200 души. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която подписа договор с Ханс Бруке, председател на Фондация „БНП Париба България” и главен изпълнителен директор на „БНП Париба С.А. - клон София” за проект „Социална кухня”. 
Вижте повече
Творчески център за хора с увреждания
Първият в страната творчески център за хора с увреждания ще бъде изграден във Велико Търново. В него деца със специални образователни потребности ще се обучават от квалифицирани музикални педагози. Идеята е на фондация „Сила за живот“, която от девет години работи с хора в неравностойно положение от цялата страна. Целта на неправителствената организация е да създаде място, където деца и хора с увреждания, включително и с нарушено зрение, да имат възможност да се обучават и да развиват своя талант. 
Вижте повече
В Добрич приложиха грижа за хора с умствени затруднения по ирландски модел
Нов вид грижа се опитват да наложат в страната родители и специалисти, занимаващи се с деца и възрастни с интелектуални затруднения. "Заместващата грижа", приложена по ирландски модел, бе представена в Добрич на форум, с участието на социални работници, представители на "Социално подпомагане", Агенция за закрила на детето, Областна администрация, неправителствени организации.        Вижте повече
Директорът на ЦНСТ - Две могили представи успешната работа на центъра
Илина Манолова - управител на Център за настаняване от семеен тип – Две могили представи стореното в Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Две могили за 2012 година. Центърът е разкрит като държавно – делегирана дейност със Заповед № 932/25.09.2009 год. на Изпълнителния Директор на Агенция за Социално подпомагане. Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която основна цел е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко лице чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа.   Вижте повече
Коледна къщичка отвори врати в Бургас
Красиви ръчно изработени сувенири се предлагат в Коледната къщичка, която Общинско социално предприятие "Морски знаци" откри в центъра на Бургас специално за предстоящите празници. Идеята е на колектива на предприятието-хора с увреждания, но притежаващи художествен талант и вяра, че красотата помага в трудни моменти.                      Вижте повече
Дневният център за възрастни с увреждания в Добрич представя изложба 
Дневният център за възрастни с увреждания в Добрич представя изложба „Толерантност към творчеството на всички”, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Творбите, живопис, рисунки, апликации, декоративно-приложно изкуство са изложени във фоайето на Регионална библиотека „Дора Габе”. Те са създавани в продължение на няколко години от посещаващите центъра в ателието по изкуство, ръководено от художника Светослав Бъчваров.                            Вижте повече
Приемна грижа вместо арест за хулиганите
България ще попие опит от Великобритания по отношение на приемната грижа за деца, извършили престъпления. На Острова тази практика се приема като алтернатива на мярката "задържане под стража”. Това съобщи за "Новинар" доц. Нели Петрова-Димитрова, председател на УС на Института по социални дейности и практики. По думите й децата в риск отнасят най-тежките наказания, тъй като нямат добър пример в живота. Нашите специалисти ще бъдат обучавани по проект и ще могат да привнесат чуждия опит и у нас.             Вижте повече
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” - Русе
Информация за изпълнение на напредъка на дейностите по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” предоставиха Ивелина Димитрова и Павлета Стефанова - областни координатори за Русе. Във връзка с реализиране на Дейност 3 по проекта, бе изготвен Анализ за степента на готовност на местно равнище за прилагане на интегриран модел за социално включване на лицата от целевата група по операция „Живот в общността” и конкретизиране на населени места за разкриване на социални услуги, с цел прилагане на модела на практика.                                                                             Вижте повече
Отварят кризисните центрове за бездомни
На първи декември в София отварят врати кризисните центрове за бездомни. За първа година на разположение на безпризорните за четири месеца ще са две сгради, в квартал Захарна фабрика. Социалната услуга включва престой през нощта и топла вечеря. Двата кризисни центъра за настаняване на хора без дом са в непосредствена близост един до друг. Така ползващите услугата за поредна година ще се ориентират лесно, а пренасочването между центровете ще се извършва бързо.                                                     Вижте повече
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Виолина Маринова и Илия Терзиев са Мисис и Мистър Икономика
Главният изпълнителен директор на "Банка ДСК" ЕАД Виолина Маринова и изпълнителният директор на "Литекс Моторс" АД Илия Терзиев  са тазгодишните носители на отличията "Мистър Икономика" и "Мисис Икономика".За първи път през 2013 година в конкурса има и категория "Корпоративна социална отговорност". В нея бяха номинирани 60 компании, сред които хората избраха "Екопак България" АД чрез онлайн гласуване на страницата на конкурса.                         Вижте повече

Кариерни консултанти удрят рамо на SOS Детски селища
Дигитален урок по кариерно ориентиране изнесоха експерти пред близо 1200 младежи от SOS младежки домове "Мечтатели" и "Приятели" към SOS Детски селища България. В рамките на образователната инициатива Trends of tomorrow специалистите запознаха младежите с първите десет най-успешни и желани професии на бъдещето, като заедно с това демонстрираха влиянието, което съвременните технологии и тяхното познаване оказват на пазара на труда.   Вижте повече
Защо хората даряват? Гледната точка на индивидуалния дарител в изследване на БЦНП, Фондация Виа и партньори
Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Р България 2014 - 2020 г.
Стандарти за обществени консултации
Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги
Бюджетна процедура на Р България 2014 г.
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
7 млн. лв. за развитие на качествени административни услуги
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) публикува окончателните Насоки за кандидатстване по открита процедура за централните администрации. След като бяха взети предвид коментарите в рамките на десетдневния срок за обществено обсъждане, срокът за подаване на проектни предложения по процедурата е удължен до 20.01.2013 г.                         Вижте повече
София през погледа на младите
Столичният булевард „Витоша", градинката пред Народния театър „Иван Вазов", езерото „Ариана", барове и уютни кафенета, галерии са сред любимите и предпочитани места за срещи на младите. Тези и още много други места са включени в пет тематични културни маршрута, разработени от доброволци на възраст между 18 и 30 години по проекта „София през погледа на младите". Целта е да бъде представен модерният и позитивен облик на града, пречупен през тяхната визия. Начинанието е в подкрепа на София за Европейска столица на културата през 2019 г.                                              Вижте повече
Бургас инвестира в достъпност на средата
162 милиона лева е прогнозната рамка на Бюджет 2014 за община Бургас. Собствените средства в него са 99 милиона лева, а държавното субсидиране е в размер на над 62 милиона. За сравнение рамката за тази година е била 150 милиона лева, като близо 69 милиона е била държавната субсидия, а над 95 милиона лева са били общинските средства в бюджета.                                                                
Вижте повече
Незрящи младежи създадоха радио "Брайл ФМ"  
Незрящи младежи от двете училища за деца с увредено зрение в София и Варна направиха свое радио. "Брайл ФМ" е проект по програма "Младежта в действие". Ръководителят Владислав Кацарски обясни в предаването "Хоризонт до обед", че е рано да се каже, че имат радио, но се надява от 1-ви февруари слушателите да могат да го слушат. В направата на радиото са се включили около 15 деца. 
Вижте повече

Международен ден на доброволеца
Във връзка с 5 декември – Международен ден на доброволеца Сдружение „УСМИВКА”, член на НАСО и като член на Националния алианс за работа с доброволци, ще награди младежите от двата центъра за работа с доброволци в гр. Бургас и в гр. Камено, участници в проект „Европа – моето бъдеще, моят шанс за изява”. 
На специална церемония, на която ще се връчат благодарствени адреси, ще бъде отличен най – активно работещият доброволец през годината и ще получи званието „Рицар на добрата воля”.  След официалното награждаване младежите ще празнуват с децата от Дневен център “Миа Монтесори”, ще им разкажат за своята доброволческа работа, а също така и истории за празника на Бургас – Никулден. Децата ще получат изненади от младежите, а в знак на благодарност те ще ги поздравят за празника със специална програма и почерпка, подготвена от родителите. 
Празникът ще се отбележи в два дни – на 4.12. 2013 година в Професионална гимназия по Механоелектроника и електротехника, а на 5.12.2013 година от 10:30 часа в Дневен център „Миа Монтесори”.
МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА 2013  
4-5 декември 2013 г.
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. 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
"Красива България"
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia
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
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 BG051PО001-7.0.07-0080-C0001
“НОВИ УСЛУГИ ЗА ЗАЕТОСТ“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския социален фонд и Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще
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


