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КАЛЕНДАР 

24 ноември - Света Екатерина, именници: Екатери-

на, Катерина, Катрин, Катя, Тинка 

Световен ден на танца 

25 ноември - Международен ден за елиминиране на 

насилието срещу жените 

Св. Климент Охридски, именници: Климент, 

Климентина 

26 ноември - Св. Стилиян, именници: Стилиан, Сти-

лиана, Стела,  

30 ноември - Андреевден, именници: Андреа, Андрей, 

Андрея, Андриян, Андрияна, Дешка, Първан 
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Четвъртата конвенция на Eвропейската платформа сре-

щу бедността и социалното изключване 

На 20 и 21 ноември в Брюксел се проведе Четвъртата кон-

венция на европейската платформа срещу бедността и соци-

алното изключване. На конференцията България участва с 

представителна група, в която бяха включени г-н Ивайло 

Иванов , изпълнителен директор на Агенцията за социално 

подпомагане (АСП), г-жа Правда Игнатова, директор на ди-

рекция „Международно сътрудничество, програми и евро-

пейска интеграция“ към АСП, г-жа Тонислава Сотирова, на-

чалник на отдел „Политики за социално включване, децата и 

семейството” в дирекция „Социално включване” към Минис-

терство на труда и социалната политика и г-н Георги Георги-

ев, председател на Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО). Фокусът на тазгодишното издание на традици-

онната конференция бе насочен към социалните иновации и 

как нови креативни идеи могат да допринесат за разрешава-

не на социални нужди и да подобрят живота на хората.  

Вижте повече 

Работна среща „Столицата и ние – за една съвременна 

местна социална политика“ 

На 21 ноември 2014 г. в Софийска градска художествена га-

лерия се състоя работна среща „Столицата и ние – за една 

съвременна местна социална политика“, организира от Сто-

лична община чрез дирекция „Социални дейности“. Във фо-

рума участваха експерти и общински съветници от Столична 

НОВИНИ ОТ НАСО 

https://www.facebook.com/nasobg
https://www.facebook.com/nasokibg
http://bit.ly/1FiKNOn
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Калфин предлага създаване на „български” план за ико-

номически растеж 

Социалният министър Ивайло Калфин е предложил на коле-

гите си министри в кабинета „Борисов 2" да се създаде собс-

твен държавен план за икономически растеж и отваряне на 

нови работни места. Това обяви той на пресконференция 

след редовното заседание на министрите. Калфин заяви, че 

е взел идеята си от председателя на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер, който е предлагал план за икономическо 

развитие, растеж и работни места за 300 милиарда евро. 

Важно е за мен България също да изработи подобен собст-

вен план, а не да чакаме какво можем да вземем от ЕС, аргу-

ментира се Калфин.                                               Вижте повече 

Зорница Русинова и Лазар Лазаров бяха назначени за 

зам.-министри на труда и социалната политика 

Зорница Русинова и Лазар Лазаров са новите зам.-министри 

на труда и социалната политика. Те бяха назначени офици-

ално за заместници на вицепремиера и социален министър 

Ивайло Калфин от премиера Бойко Борисов, съобщи днес 

правителствената пресслужба. И двамата вече са били зам.-

министри. Зорница Русинова бе назначена за зам.-министър 

през 2012 година, когато министър е Тотю Младенов, а пре-

миер първи мандат - Бойко Борисов. Като зам.-министър от-

говаряше за Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" и постигна 100% договаряне по програмата. Подаде 

оставка през март 2013 година, още с встъпването в длъж-

ност като министър на Деяна Костадинова.        Вижте повече 

Конференция "25 години Конвенция на ООН за правата 

на детето - българският поглед" 

Над 100 експерти и специалисти в областта на детските пра-

ва обсъдиха на 20 ноември 2014 г. постиженията и предизви-

кателствата пред България и световната общност в изпълне-

община, представители на доставчици на услуги, както и 

неправителствени организации – партньори на Столична 

община, сред които и Национален алианс за социална отго-

ворност. Срещата бе открита от г-жа Албена Атанасова, 

зам.-кмет на Столична община, която подчерта, че парт-

ньорството е изключително важно за постигане на качестве-

ни социални услуги, които да отговарят на потребностите на 

хората в нужда.                                                     Вижте повече  

Заключителна конференция „Изкуство за всички“ 

На 21 ноември 2014 г. в сградата на Европейски икономи-

чески и социален съвет в Брюксел бе проведена заключи-

телна конференция по европейския проект „Изкуство за 

всички“, насочен към подкрепа за развитие на творчески 

процеси, обучения и творческа реализация на хора с увреж-

дания в областта на изкуството и културата. Водеща органи-

зация в проекта е Център де ла Габриел – Париж, Франция, 

който е един от основните партньори на Национален алианс 

за социална отговорност (НАСО) през последните години. В 

реализацията на проекта, както и в провеждането на самата 

конференция, участваха няколко организации, членове на 

Европейската асоциация на доставчици на услуги за хора с 

увреждания (EASPD) от различни европейски държави.  

Вижте повече 

Работна среща с EASPD 

В рамките на участието на г-н Георги Георгиев, председател 

на Национален алианс за социална отговорност, в конфе-

ренции на Европейската платформа против бедността и 

социалното изключване и по проект „Изкуство за всички“ в 

периода 20-21 ноември, се състоя и работна среща между г-

н Георгиев и г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на Евро-

пейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с 

увреждания (EASPD). По време на тази среща бяха финали-

зирани дейностите на двете организации по изпълнението 

на три съвместни проекта, реализирани през 2013 и 2014 г.   

Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1305-2014-11-22-13-12-19
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1276-2014-11-19-14-42-02
http://bit.ly/1vw9ghY
http://bit.ly/1r011ch
http://bit.ly/1AGgGjT
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ние на Конвенцията за правата на детето, чийто юбилей бе 

отбелязан с конференция, организирана от Държавната аген-

ция за закрила на детето. В зала „Тържествена“ в Централ-

ния военен клуб присъстваха бившите председатели на Дър-

жавната агенция за закрила на детето г-жа Ширин Местан, г-

жа Надя Шабани, бившият заместник председател г-н Христо 

Монов, бивши и настоящи зам.-министри и депутати, предсе-

датели на държавни агенции, представители на администра-

цията, на министерства и общини, на неправителствения сек-

тор.                                                                           Вижте повече 

Росен Плевнелиев връчи Почетния знак на държавния 

глава на активисти в областта на правата на детето 

Президентът Росен Плевнелиев награди с Почетния знак на 

държавния глава 24 активисти в областта на правата на дете-

то и "Уницеф-България". Сред наградените по повод 25-

годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за пра-

вата на детето с Почетен знак на държавния глава за изклю-

чителен принос и заслуги за утвърждаването и защитата пра-

вата на децата в България бяха журналистът Ани Салич и 

организацията "Уницеф-България", както и ръководителите 

на две организации – членове на НАСО. На този ден преди 25 

години светът за първи път призна, че децата имат присъщи 

и неотменими права като възрастните - право на име, на 

гражданство, на свобода на мисълта и изразяване на мнение-

то, отбеляза Плевнелиев.                                      Вижте повече 

Вицепремиерът Калфин се обяви за по-плавно повиша-

ване на пенсионната възраст 

Месец и половина преди края на годината все още няма яс-

нота при какви условия ще се пенсионират хората през 2015 

година. Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин 

се обяви в сряда за това възрастта и стажът за пенсия за най

-масовата трета категория труд да продължат да растат от 

следващата година, но по-плавно от залегналото в закона – с 

по четири месеца годишно. Той обаче заяви, че сериозният 

дебат за реформата в пенсионната система остава за 2015 г., 

защото не може да се реши в бюджетната процедура за 2015 

година. Калфин обеща сериозен диалог със социалните парт-

ньори, като според него трайно решение може да се намери 

до средата на 2015-а.                                             Вижте повече 

Увеличението на минималната работна заплата е под 

въпрос 

Минималната работна заплата ще остане 340 лева и догоди-

на. Възможен е и компромисен вариант - да има повишение, 

но да бъде не повече от 360-370 лв. "Не виждам предложе-

ния за промяна и разчетите се правят на тази минимална 

работна заплата". Това каза пред журналисти на 21 ноември 

2014 г. председателят на бюджетната комисия Менда Стоя-

нова. Преди няколко месеца КНСБ поиска минималната зап-

лата да се вдигне на 400 лв. Работодателските организации 

от своя страна поискаха замразяване на размера на 340 лв. 

Окончателното решение ще бъде взето при подготовката на 

закона за държавния бюджет за 2015 г.               Вижте повече 

Проф. Красимира Средкова е избрана за член на Евро-

пейския комитет за социални права 

На 19 ноември 2014 г. в Страсбург, в рамките на редовното 

1212-то заседание на Комитета на постоянните представите-

ли на Съвета на Европа, се проведоха избори за членове на 

Европейския комитет за социални права (ЕКСП). Българският 

кандидат проф. д-р Красимира Средкова беше убедително 

избрана за член на ЕКСП с 36 гласа. Избирането на проф. 

Средкова е успех за България, тъй като до момента страната 

ни не е имала представител в ЕКСП. С издигането на канди-

датурата на проф. Средкова и нейното избиране се потвърж-

дава значението, което България отдава на работата на ЕК-

СП.                                                                           Вижте повече 

Коледни добавки за част от пенсионерите 

Правителството одобри допълнителен трансфер от 50 млн. 

лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 

http://nasoki.bg/bg/8-novini/1279-25
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1286-2014-11-22-10-24-20
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1298-2014-11-22-12-21-19
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1299-2014-11-22-12-24-59
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1277-2014-11-21-13-32-48
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КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

МП предлага промени в Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел 

На 14 ноември 2014 г. Министерство на правосъдието публи-

кува на интернет страницата си проект на Закон за изменение 

и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел (ЗЮЛНЦ). Предложените промени са в няколко основни 

насоки - регламентация на състава и функциите на Съвет за 

развитие на гражданското общество като консултативен орган 

към Министерски съвет, регламентация на дейността и начи-

на на управление на Фонд за подкрепа развитието на граж-

данските организации, опростяване на процедурата по впис-

ване и отчитане на юридически лица с нестопанска цел в об-

ществена полза в Централния регистър на ЮЛНЦ към минис-

терството, възможност за вписване на ЮЛНЦ в ЦР и по елект-

ронен път.                                                                Вижте повече 

КНСБ: По-високите доходи и инвестициите в нова заетост 

са реалните предпоставки за устойчив икономически рас-

теж 

Изпълнителният комитет на КНСБ настоява за нова политика 

по доходите, се посочва в декларацията на синдиката. Спо-

ред конфедерацията, основни двигатели на растежа трябва 

да станат потреблението и инвестиционната активност, като 

по-високите доходи и инвестициите в нова заетост са реални-

те предпоставки за устойчив икономически растеж. Заедно с 

това следва да се променят бюджетната и данъчна политика 

в посока на подобрена ефективност на приходите, по-голяма 

справедливост в данъчното натоварване и по-добро целепо-

лагане и приоритетност в разпределението на средствата. 

Социално-осигурителните системи са в хроничен недостиг, 

следствие не само от демографската криза и укриването на 

осигурителни вноски, но и от безумната политика на последо-

вателно намаляване на осигурителните вноски. Вижте повече 

2014 г. за коледни добавки към пенсиите. Хората с пенсии 

или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към 

тях, за м. декември до 286 лв. включително, ще получат по 

40 лв. По този начин ще бъдат подпомогнати около 1 235 000 

пенсионери с месечни доходи до определената линия на 

бедност.                                                                   Вижте повече 

Варна ще бъде Европейска младежка столица през 2017 

г. 

Варна победи в надпреварата за Европейска младежка сто-

лица през 2017 година! Това съобщи кметът на морската сто-

лица Иван Портних. Церемонията по обявяване на победите-

ля се състоя на 20 ноември 2014 г. в румънския град Клуж-

Напока, който е носител на титлата за 2015 г. Варна изпрева-

ри другите три града-финалисти: Кашкайш (Португалия), 

Галуей (Ирландия) и Перуджа (Италия). „Щастлив съм, че 

Варна спечели титлата Европейска младежка столица 2017! 

Благодаря на екипа - на тези ентусиазирани, креативни мла-

ди хора, които доказаха, че когато имаш визия, желание и 

воля, победа се печели.                                        Вижте повече 

Над 2.1 млн. лв. е събрала "Българската Коледа" 

Над 2.163 млн. лв. са събрани в рамките на инициативата 

"Българската Коледа" тази година, отчете президентът Росен 

Плевнелиев, който посети Университетската болница 

"Александровска" – едно от 30-те лечебни заведения, полу-

чили дарение в рамките на кампанията. Кампанията 

2013/2014 г. бе с фокус "За по-малко деца с увредено зрение 

и увреден слух". С близо 950 хиляди лева дарителите са под-

крепили 524 деца, което е рекорден брой за 11-те години на 

съществуване на инициативата. 81 от тези деца страдат от 

вродена глухота и са с имплантирана кохлеарна система, 

която се нуждае от подмяна или поддръжка, за да може да 

функционира.                                                          Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1281-2014-11-22-06-23-41
http://nasoki.bg/bg/komentari-analizi/16-komentari-analizi/1294-2014-11-22-11-42-09
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1278-2014-11-21-13-33-27
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1285-varna2017-1
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1297-2-1
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Пловдив отбеляза Деня на толерантността 

Всяка година на 16 ноември светът отбелязва Международ-

ния ден на толерантността. Това е денят, в който ООН прие-

ма Декларация за принципите на толерантността. На 17 но-

ември 2014 г. по повод този ден Комплексът за социални ус-

луги за деца и семейства организира събитие, част от кампа-

нията за позитивно отношение и интеграция на различни де-

ца „Нека бъдем толерантни“. Домакин на „Деня на толерант-

ността” бе ОУ „Йордан Йовков“. На събитието присъстваха 

представители на Община Пловдив, ДАЗД, сдружение 

„Паралелен свят”, ученици от училищата „Йордан Йовков”, 

СОУ „Братя Миладинови”, ПГВАД „Христо Ботев”, които са 

партньори на Община Пловдив по проект „Образование за 

равен старт” по ОП РЧР.                                       Вижте повече 

ХобиСклуб организира "Час по родолюбие" 

На 18 ноември 2014 г. в залата на ХобиСклуб гр. Добрич чле-

новете на клуба имаха удоволствието да се срещнат и да 

беседват върху събития от историята на родния им Добру-

джански край с историка Борис Спасов – организатор и коорди-

натор за написване и издаване на историята на Добруджа. Г-н 

Спасов подробно пресъздаде цялата одисея около повода и 

решението за написване на многотомното академично издание 

– „История на Добруджа” в 4 тома. Стана ясно, че истинската 

история на който и да е регион и специално на Добруджа се 

пише от професионални историци, които в сърцето и душата 

си носят пламъка на проблематиката от историята на региона 

като кръстопът на цивилизации – между изтока и запада, севе-

ра и юга.                                                                     Вижте повече 

Национална кампания „Дарете час” 

Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/ организира 

ежегодната си национална кампания „Дарете час”. Тази година 

мотото на кампанията е ДОБРИТЕ ДЕЛА НА СВЕТЛО. Фокусът 

е върху хилядите доброволци в България, които в повечето 

случаи остават в сянка. Техните добри дела са най-различни, 

оказват влияние върху широк кръг от хора, помагат за промя-

ната в десетки населени места, но остават извън интереса на 

медиите и обществеността. Много често в пълна анонимност 

живеят и хората, на които доброволците помагат – такива в 

неравностойно положение, в риск, в бедност, с увреждания.                                                            

Вижте повече 

Онлайн платформа ще създава позитивно общуване сред 

тинейджърите 

Фондация "Цветан Цанов" има одобрен проект, който ще бъде 

финансиран по Финансовия механизъм на Европейското иконо-

мическо пространство. Основната цел на проекта „GoTeen” е 

чрез информационните технологии да се създаде интернет 

базирана среда, стимулираща градивно поведение и позитив-

но общуване сред тинейджърите. На 5 януари 2015 ще старти-

ра първи сезон на онлайн играта "GoTeen.si", насочена към 

деца и тинейджъри на възраст 10-16 г. В нея ще бъдат задава-

ни развлекателни и забавни мисии на участниците, които ще се 

изпълняват в реално време.                                    Вижте повече 

Работим 454 часа за данъци 

Необходимото време за плащане на данъците в България е 

454 часа и е най-дългото сред страните от ЕС и Европейската 

асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), показва докладът 

Paying Taxes 2015 на "ПрайсуотърхаусКупърс". Въпреки това, 

България е на шесто място по най-ниски данъци сред страни-

те от ЕС и ЕАСТ.  Данъчната ставка у нас е 27%, а най-ниски 

данъци се плащат в Хърватия с 18,8%. Следват Люксембург с 

20,2%, Кипър с 23,2%, Ирландия с 25,9% и Дания с 26%. След 

България се нареждат Швейцария с 29,0% и Исландия с 

29,7%.                                                                       Вижте повече 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1274-2014-11-19-12-21-52
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ЦСРИ - Пловдив в подкрепа на инициативата „Не на дро-

гата“ 

На 12 ноември във Втора аула на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски“ се проведе изнесен час на класния 

ръководител с деца от 9-тите класове на езиковите гимназии 

в Пловдив. Темата на срещата бе: Зедно да кажем „Не на 

дрогата“. Основни организатори на събитието бяха Зонта-

клуб, Пловдив и водещият на предаването PLOVDIWOOD по 

телевизия DCTV - Стелиан Димитров. Децата от Английската 

и Руската езикови гимназии имаха възможност за първи път 

да чуят песента - химн на инициативата, в изпълнение на 

живо. Представители на Сдружение „Рето-Надежда” събе-

седваха с учениците, споделиха с тях своите лични истории, 

премеждия и трудности и отговаряха свободно на всички въп-

роси.                                                                        Вижте повече 

EMPATHEAST завърши с идея за създаване на фонд за 

социални иновации 

Как да поставим емпатията в основата на новите модели в 

обществения, политически и икономически живот попита над 

350-те гости от България и света форумът за социална про-

мяна чрез емпатия. Над 350 гости от цяла България, Сърбия, 

Албания, Румъния, Германия, Русия, Белгия, Черна гора, 

Холандия, Унгария, САЩ, Словения, Италия и Швейцария 

събра първият форум за социална промяна чрез емпатия – 

EMPATHEAST в Пловдив. Вдъхновителите на форума са 

„Фабрика за идеи“ , а негови съорганизатори са Фондация 

„Пловдив 2019″ в партньорство с „Център за развитие на чо-

вешките ресурси“.                                                   Вижте повече 

11 социални трапезарии отварят врати в Пловдив от сре-

дата на декември 

От 15 декември в Пловдив ще заработят 11 социални трапе-

зарии. Вече започна приемът на документи. Безплатен топъл 

обяд до 31 март догодина ще получават над 2000 души. 270 

хиляди лева са осигурени от общинския бюджет за функцио-

нирането на трапезариите, съобщи директорът на Общинска-

та дирекция "Социално подпомагане" Веселина Ботева. Тя 

уточни, че за първи път документите на желаещите се приемат 

в шестте районни кметства, тъй като парите се превеждат ди-

ректно на районните администрации. Крайният срок за подава-

нето им е 1-ви декември.                                          Вижте повече 

Откриват стая за подкрепа на родители в Добрич 

Официално в Деня на християнското семейство - 21 ноември, в 

добричката болница се откри специализирана стая за семейна 

подкрепа към родилното отделение на здравното заведение. 

Стаята е подготвена по инициатива на МБАЛ-Добрич, и с подк-

репата на фондация "Лумос". С дарение на обзавеждането се 

включи и добричка мебелна фабрика. В специализираната 

стая социални работници, лекари и психолози ще могат да ра-

ботят със семействата, които по една или друга причина имат 

нужда от допълнителна подкрепа в грижите за децата си. Сред 

целите на откриването на стаята е и улесняване на практичес-

ката работа по превенция на изоставянето на деца на ниво 

родилно отделение.                                                  Вижте повече 

Социална инициатива за 200 възрастни в Царево 

Община Царево приключи инициативата под наслов „В грижа 

за възрастните хора и хората със специфични социални пот-

ребности". Тя се реализира с подкрепата на Общинската орга-

низация на Български Червен кръст Царево. Кампанията обх-

вана цялата община, като стартира от 11 ноември за всички 

трудноподвижни, самотни и възрастни хора в общината. Два 

екипа, включващи медицинско лице, представител на общинс-

ка администрация и представител на БЧК - Царево, обходиха 

домовете на хората със специфични социални потребности.                                                                 

Вижте повече 

Варна стартира пилотен проект за извънболнична грижа за 

децата с диабет в детските градини и ясли 

Университетската болница „Св. Марина“, Медицинският уни-

верситет и Община Варна стартират пилотен проект за извън-

болнична грижа за децата с диабет в детските градини и ясли. 

http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1287-2014-11-22-10-28-39
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1288-empatheast
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http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1292-2014-11-22-11-22-30
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1293-tsarevo
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Новината беше съобщена по време на пресконференция, в 

рамките на която отново бе поставен актуалният проблем с 

липсата на помощ от държавните институции за малките па-

циенти на терапия с инсулинови помпи, цитирано от Дарик. 

Проф. Виолета Йотова от Катедрата по педиатрия и меди-

цинска генетика към МУ-Варна и ръководител на Многопро-

филната специализирана детска клиника, и Нели Вълева, 

ръководител на дирекция „Социални дейности“ към Община 

Варна разказаха за основните проблеми на децата с диабет 

и техните семейства.                                             Вижте повече 

Община Казанлък реализира нов социален проект 

Проектът „Разкриване на резидентен тип социални услуги в 

Казанлък“ - три центъра за настаняване от семеен тип и едно 

Защитено жилище, е един от най-трудните за Общината , 

каза за Радио „ Фокус“ зам.-кметът Лилия Цонкова . Проектът 

е продължение на изпълнения от Община Казанлък проект по 

ОП„ Регионално развитие“ за изграждане на инфраструктура 

за тях. Цялата тази дейност е в съответствие с Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги и тези четири 

услуги са заложени като приоритет в нея още през 2010 годи-

на. Проектът стартира на 1 октомври 2014г. Целта му е да 

подобри качеството на живот на деца и младежи с уврежда-

ния, настанени в специализирани институции.   Вижте повече 

Мнозина столични бездомници – със средно и висше об-

разование 

Столичните райони "Възраждане" и "Триадица" са най-

населени с бездомници. Оказва се, че в централните части 

на София хората, живеещи на улицата, са по-малко. Това 

показват резултатите от проекта "Улицата не е дом - Samuso-

cial за София", представени от БЧК. В периода октомври 2013 

- август 2014 г. на територията на столицата е проведен нов 

модел на социална услуга чрез мобилен екип за оказване на 

помощ и подкрепа за бездомни хора. Проектът е осъществен 

от БЧК, в партньорство със Столична община, посолството 

на Франция у нас и Samusocial International - организация с 

КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Съюзът на пивоварите с 1.2 млн. лв. инвестиции в соци-

ални дейности 

1,2 млн. лв. инвестиции за социални дейности са направили 

членовете на Съюза на пивоварите през тази година. С па-

рите са направени дарения за социални домове, изградени 

са спортни площадки, църква. Проведени са и кампании за 

насърчаване на трезвото шофиране, както и инициативата 

"Спортът е по-добрият начин децата да пораснат". Семейст-

вото трябва да подтиква децата да спортуват, категорични 

са пивоварите. Те отчитат, че се наблюдава  все по-засилен 

интерес към спорта.                                             Вижте повече 

 

дългогодишен опит в работата с хората, живеещи на улицата.                                                                   

Вижте повече 

Ролята на заетостта за местно развитие обсъдиха в Бра-

тя Даскалови 

Община Братя Даскалови проведе двудневен международен 

форум на тема „Роля на заетостта за местно развитие" по 

проект "Социална подкрепа за семейна заетост", финансиран 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 

схема „БЕЗ ГРАНИЦИ" Компонент 1 - Фаза 2. Международни-

ят форум бе открит от заместник кметовете на община Братя 

Даскалови и община Просочани Галина Радева и Петрос Пав-

лидис, които поздравиха участниците и пожелаха успешно 

сътрудничество на двете общини и занапред. Над 70 участни-

ци - представители на общински администрации, кметове и 

кметски наместници, бизнеса, неправителствени организации 

дискутираха проблемите, свързани със заетостта.  

Вижте повече 
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КАРИЕРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Община Разград обяви конкурс за шеф на отдел 

„Социални дейности” 

Община Разград обяви конкурс за длъжността началник на 

отдел „Социални дейности”. Изискванията към кандидати-

те са да имат образование по специалността със степен 

„бакалавър” и 4-годишен професионален опит. Необходи-

мо е кандидатите да познават нормативната уредба за 

длъжността, да притежават личностни качества, както и 

комуникативност и умения за работа в екип. Основната зап-

лата за длъжността е 800 лева. Документи за участие се 

приемат до 27 ноември в стая № 402 А на община Разград.  

Вижте повече 
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Благотворителна инициатива "Коледна кошница" в Дуп-

ница 

„Коледна кошница" стартира в Дупница по идея на Инициа-

тивен комитет за хора с увреждания. Събраните продукти 

ще бъдат раздадени на лица, които не получават енергийни 

помощи, заради надвишаване на допустимия доход с до 10 

лева. Идеята на Йордан Ушанов и Надя Борисова е благо-

родна - да бъдат подпомогнати хората, които нямат средст-

ва, за да имат една по- щастлива Коледа. Кампанията за-

почва на 20 ноември и ще продължи един месец, до 20 де-

кември. „Идеята е хранителните магазини в Дупница да обо-

собят по една "Коледна кошница" в близост до касите си, 

където гражданите, които искат да помогнат да купуват и 

оставят в тях трайно-пакетирани продукти.       Вижте повече 

ТЕХНОЛОГИИ 

Елек със сензори сменя белия бастун 

Представете си, че вместо бял бастун хората със зрителни 

увреждания могат да носят облекло, което “усеща” околната 

среда и предава събраната информация чрез вибрация, пи-

ше Live Science. Точно такава е целта на екип от учени и ин-

женери от компанията Tactile Navigation Tools. Тя разработва 

елек с вградени сензори, които засичат обекти или хора, на-

миращи се наблизо, и сигнализират собственика си чрез виб-

рации. “Искам да създам инструмент, който да помага на нез-

рящите да се придвижват сред много хора без чужда помощ”, 

казва д-р Джей Ар Ризо - основател и главен медицински 

консултант на Tactile Navigation Tools. Самият Ризо е сляп 

вследствие на заболяване, познато като хороидермия, което 

води до прогресивна загуба на зрението.            Вижте повече 

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

Бяха наградени победителите в конкурсите „Победи 

опасността” и „В подкрепа на детската безопасност” 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

г-жа Ева Жечева, представителят на УНИЦЕФ за България г-

жа Таня Радочай и бившите председатели и заместник-

председатели на ДАЗД г-жа Ширин Местан, г-жа Надя Шаба-

ни и г-н Христо Монов връчиха наградите на децата, класи-

рани на първо място в различните категории на националния 

конкурс „Победи опасността!”. Официалната церемония се 

състоя на 20 ноември 2014 г. по време на конференцията „25 

години Конвенция на ООН за правата на детето – българския 

поглед”. Децата бяха отличени за своите рисунки и фотоко-

лажи, които представят опасностите вкъщи и навън и начи-

ните за предпазване от тях.                                  Вижте повече 
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СЪБИТИЯ НА НАСО/ЕASPD 

ПРЕДСТОЯЩО 

24 - 28 ноември - Национална инициатива на 28-те информа-

ционни центъра в страната „Изложба „Стъпки по пътя към 

програмен период 2014 -2020“ 

24 – 28 ноември – Седмица на отворените врати за младежи 

в Агенция по заетостта 

24 – 30 ноември – Национална кампания на НАРД „Дарете 

час“ 

26 ноември - София, Заседание на Тематичната работна 

група за разработване на ПРСР 2014-2020 г. 

27 ноември - Варна, работна среща „Нетехнологичните ино-

вации за подкрепа на малките и средни предприятия” 

27 - 28 ноември - Русе, Фестивал „Светът е за всички“ 

27 - 29 ноември - София, Национална младежка конферен-

ция за Структурен диалог на тема „Младежко овластяване“ 

28 ноември - София, Дискусионна среща за представяне на 

модели на социални предприятия за деца и възрастни в не-

равностойно положение 

3 - 4 декември – София, Общо събрание и Национална го-

1 - 4 декември - Брюксел, Събития на EASPD по повод 

Международния ден на хората с увреждания 

От 1 до 4 декември 2014 г. по повод Международния ден на 

хората с увреждания (3 декември) EASPD ще проведе серия 

от събития и семинари, както и работни срещи в Европейс-

кия парламент. В рамките на тези събития се предвижда 

още заседание на Борда на EASPD, където ще бъде обсъде-

но изпълнението на плановете през изминалата година и 

ще постави началото на планирането за следващата годи-

на.  

ДОКУМЕНТИ 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел 

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 (версия към 18 ноември 2014 г.) 

Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. 

дишна конференция на НСОРБ 

3 - 4 декември - София, Български икономически форум 

„България по европейски път към 2020“ 

4 декември - София, Форум КЛЮЧе ACT!2015 

6 - 13 декември - Кърджали, Коледен базар и Седмица на 

отворените врати ЦСРИ "Орфей" 

12 декември - Велико Търново, 5 години ЦСРИ 

13 - 14 декември – Русе, Център „Решения” – Русе организи-

ра обучение на тема „Основи на фокусираната към решения 

кратка терапия“ 

16 декември - Ямбол, Общински благотворителен бал на 

Община Тунджа 

19 декември - Пазарджик, Празнична програма на Фондация 

“Съпричастие – Пазарджик” 

http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/24
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/11/24
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1282-2014-11-22-06-25-57
http://nasoki.bg/bg/8-novini/1282-2014-11-22-06-25-57
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1283-2014-11-22-06-37-37
http://nasoki.bg/bg/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/1283-2014-11-22-06-37-37
http://bit.ly/1Hz6mfu
http://bit.ly/1Hz6mfu
http://bit.ly/1to2MKJ
http://bit.ly/1to2MKJ
http://www.ruse123.eu/mobile/?p=17020
http://bit.ly/11GAggH
http://bit.ly/11GAggH
http://bit.ly/1terIoM
http://bit.ly/1terIoM
http://bit.ly/1terIoM
http://projects-namrb.org/images/novini/programa_os_14.pdf
http://bit.ly/1vzzR7M
http://bit.ly/1vzzR7M
http://mjs.bg/Files/proekt_ZID_ZAKON_635515736038883159.pdf
http://mjs.bg/Files/proekt_ZID_ZAKON_635515736038883159.pdf
http://mjs.bg/Files/motivi_proekt_zakon_635515736686637955.pdf
http://mjs.bg/Files/motivi_proekt_zakon_635515736686637955.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3554_Annex_10_OPIC_2014_2020_final_v17.11_2014_BG.pdf
http://www.opcompetitiveness.bg/images/filerepository/3554_Annex_10_OPIC_2014_2020_final_v17.11_2014_BG.pdf
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5197
http://projects-namrb.org/images/novini/programa_os_14.pdf
http://aegdr.org/2014/11/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
http://aegdr.org/2014/11/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8/
http://forum-klyuch.info/upcoming/
http://bit.ly/1z8H41I
http://bit.ly/1z8H41I
http://bit.ly/1z8B9d7
http://www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=64
http://www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=64
http://www.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=64
http://www.tundzha.net/
http://www.tundzha.net/
http://bit.ly/1v7RRKh
http://bit.ly/1v7RRKh
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (временно замразен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

USAID, Развитие на иновативни начинания (15 април 2015 г.) 

Европа за гражданите: Европейска памет (1 март 2015 г.) 

H2020-INFRASUPP-2014-2015, Нови професии и умения за 

електронна инфраструктура (14 януари 2015 г.) 

The Venture – бизнес идеи за социална промяна (9 януари 

2015 г.) 

Rinker’s Challenge: Предизвикателство за стартиращи предп-

риемачи (31 декември 2014 г.) 

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

(30 юни 2015 г.) 

Mental Health Initiative (текущо кандидатстване) 

Конкурс „Най-добър млад предприемач на град Пловдив за 

2014 г.“ (28 ноември 2014 г.) 

Представяне на проектни предложения в рамките на Програма 

„Еразъм+“ за 2015 г. (22 януари 2015 г.) 

Хоризонт 2020, проектни предложения в рамките на Инстру-

мента за МСП (17 декември 2014 г.) 

Грантове за проекти в сферата на туризма (15 януари 2015 г.) 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество (текущо 

кандидатстване) 

Проект „Красива България“, МТСП (19 януари 2015 г.) 

Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма „МЕДИА“: Подк-

репа за достъп до пазарите (22 януари 2015 г.) 

Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространст-

во – Мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничест-

во“ (30 ноември 2014 г.) 

Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространст-

во – Мярка „Подготвителни визити” (28 ноември 2014 г.) 

InnoApps EU-China Hackathon Challenge (7 декември 2014 г.) 

http://bit.ly/1fPWCSe
http://bit.ly/1baiDbu
http://bit.ly/1f8QCip
http://bit.ly/1giFtQP
http://bit.ly/1b1Gx4f
http://bit.ly/1fHW7nT
http://bit.ly/1gqT9en
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1p3HqVV
http://bit.ly/1zqg9C1
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1zqgdlq
http://bit.ly/1A04DhV
http://bit.ly/10L4783
http://bit.ly/1wq5VPO
http://bit.ly/1wq5VPO
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/1wV3zq9
http://bit.ly/11oagY5
http://bit.ly/11oagY5
http://bit.ly/1xzzXQr
http://bit.ly/1qICC5c
http://bit.ly/1xd1OH7
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1yKqa9O
http://bit.ly/1y40tkY
http://bit.ly/1y40tkY
http://bit.ly/1y40tkY
http://bit.ly/1Fif9OR
http://bit.ly/1Fif9OR
http://bit.ly/1v11vx6

