
Бр. 47/09.12.2013 г. 

 КАЛЕНДАР 

 

9 декември - Международен ден за борба с корупция-

та (ООН) 

Св. Анна, имен ден празнуват: Ана, Анна, Анка, 
Анета, Яна, Янка, Янко  

10 декември - Ден на човешките права 

Празник на град Плевен 

11 декември - Международен ден на планините (ООН) 

14 декември - Ден на ветеринаря 

15 декември - Международен ден на чая 

 

НАСО поздравява всички с празниците и чества-

нията и им пожелава бъдещи успехи!  

 НОВИНИ ОТ НАСО 
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Излезе първият брой на вестник “NASOKI” 

Първият брой на вестник „NASOKI“ вече е факт. Това е най-
новото издание за социални политики и социални услуги в 
България, което се издава от Национален алианс за социал-
на отговорност в отговор на стремежа ни да обединим въз-
можно най-голяма част от обществото и институциите, има-
щи отношение към социалното развитие и качеството на 
живот в България. В рамките на активното ни европейско и 
национално партньорство наша цел е да мотивираме и реа-
лизираме социално отговорна активност на институции, орга-
низации и хора за по-ускорено социално развитие на Бълга-
рия.                                                                         Вижте повече 

Работна среща на EASPD в Брюксел 

На 4 декември в офиса на EASPD в Брюксел се проведе ра-
ботна среща, организирана от EASPD. Основният фокус на 
срещата бе насочен към обсъждане на бъдещите задачи на 
EASPD и работата с националните организации и мрежи, 
изпълняващи функциите на шапки на доставчиците на соци-
ални услуги. Бяха представени и обсъдени варианти и пла-
нове за засилване ролята на тези национални организации в 
създаването и участието в създаването на по-активни нацио-
нални социални политики.                                    Вижте повече 

Семинар „Самостоятелно дефинирана помощ“, Брюксел 

На 5 декември в Брюксел EASPD проведе изключително ин-
тересен и актуален, съответстващ на съвременните тенден-
ции на развитие на социалните услуги, европейски семинар, 
свързан с най-новите тенденции и виждания за организация 
и финансиране на социалните услуги. Основната тема на 
семинара Самостоятелно дефинирана помощ. Семинарът 
беше открит от г-н Франц Волфмейр, президент на EASPD, и 
беше воден от г-жа Кирси Конола, вицепрезидент на EASPD, 
представител на Финландия. Въвеждащ доклад беше предс-
тавен г-н Симон Дифу от Великобритания, а обобщаващ док-
лад за ситуацията в Европа и различните страни беше пред-
ставен от г-жа Сабрина Ферайна от EASPD.      Вижте повече 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Приеха бюджета на социалното министерство 

Рекордните 11,3 млрд. лв., или 13,8% от брутния вътрешен 

продукт, получи социалният министър Хасан Адемов при прие-

мането на бюджет 2014 по сектори, пише 24 часа. На третия 

ден от второто му четене депутатите работиха извънредно 13 

часа. Социалното министерство за първи път е с най-голям 

бюджет от всички ведомства. "Има 12 млн. лв. повече за хора-

та с увреждания", подчерта шефката на ресорната парламен-

тарна комисия Корнелия Нинова. Бюджетът на здравното ми-

нистерство ще бъде увеличен с 29 млн. лв. спрямо предложе-

ния от МС. 7 млн. лв. се вземат от парите за подслушвания и 

се дават за ваксини и инвитро процедури. За първи път от 5 г. 

парите от здравни осигуровки ще отиват само за здраве.                    

Вижте повече 

Заседание на Националния съвет за интеграция на хората 

с увреждания 

На 3 декември в МТСП се проведе тържествено заседание на 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания с 

участието на министър-председателя Пламен Орешарски. По-

водът за тържественото заседание бе Международния ден на 

хората с увреждания. В заседанието като редовен член участ-

ва и Национален алианс за социална отговорност. Срещата 

откри Хасан Адемов, министър на труда и социалната полити-

ка. Достъпната архитектурна среда, обществените поръчки на 
социалните предприятия и заетостта на хората с увреждания 

бяха сред обсъдените теми.                                    Вижте повече 

Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за по-

добряване на качеството на стажовете 

Европейската комисия предложи насоки, които ще дадат въз-

можност на стажантите да придобиват висококачествен трудов 

опит при безопасни и справедливи условия и така да повиша-

ват шансовете си да намерят добра работа. В предложението 

за препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажо-

вете по-специално ще бъдат призовани страните членки да 

гарантират, че националното право или практики са съобразе-

ни с принципите, изложени в насоките, и да адаптират законо-

дателството си при необходимост. Стажовете са основен еле-

мент на гаранцията за младежта, предложена от Европейската 

комисия през декември 2012 г. и приета от Съвета на минист-

рите на ЕС през април 2013 г.                                 Вижте повече 

Отбеляза се Международния ден на хората с увреждания 

70 милиона са предвидени в бюджета за догодина за интегра-

цията на хората с увреждания, посочи министърът на труда и 

социалната политика Хасан Адемов. Той уточни, че в бюджета 

за следващата година парите за политиките за интеграция на 

хората с увреждания, макар и скромно, са увеличени с 12 ми-

лиона лева и така сумата, която отделя правителството и ми-

Заседание на борда на EASPD 

На 5 декември в Брюксел се състоя и заседание на борда на 
EASPD. Участие взе и представителят на България и предсе-
дател на Национален алианс за социална отговорност, г-н 
Георги Георгиев. По време на заседанието бе приета страте-
гията на EASPD за работата за периода 2014-2017 г. В стра-
тегията, която след окончателното й приемане, ще бъде пре-
ведена и представена от НАСО в България, са включени ня-
колко основни направления за участието на хората с увреж-
дания при реализация на дейностите и услугите.  

Вижте повече 

Заседание на работната комисия на НАСО по изкуство и 
култура 

На 5 декември в София се проведе заседание на Работната 
комисия по изкуство и култура на Национален алианс за соци-
ална отговорност. Работната комисия е организационна фор-
ма в рамките на НАСО, в която участват организации-членове 
съобразно техния профил, работа и интереси. Работата в 
комисията създава възможности за обмен на опит, обсъждане 
на идеи и възможности за реализацията им, генериране и 
организиране на инициативи, свързани с изкуството и култу-
рата.                                                                          Вижте повече 
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нистерството на финансите за политиките по интеграция на 

хората с увреждания вече са около 170 милиона. По повод 3 

декември - Международен ден на хората с увреждания - раз-

лични организации поставиха проблемите си на среща с 

премиера Пламен Орешарски. Липсата на достъпна архитек-

турна среда у нас, недостатъчната подкрепа за семействата, 

които се грижат за деца с увреждания, както и трудовата 

заетост са част от тях.                                          Вижте повече 

Асен Ангелов е новият изпълнителен директор на Аген-

цията по заетостта 

В съответствие със Закона за администрацията и Устройст-

вения правилник на Агенцията по заетостта, съгласувано с 

министър – председателя на Република България, Камелия 
Лозанова е освободена от длъжността изпълнителен дирек-

тор на Агенцията по заетостта, считано от 06.12.2013 г. Със 

заповед № ЧРЗ – 185/6.12.2013 г. на министъра на труда и 

социалната политика за изпълнителен директор на Агенция-

та по заетостта е назначен Асен Руменов Ангелов.                          

Вижте повече 

Икономическия и социален съвет на България отбеляза 

10-та годишнина 

България ще разчита на комуникация и повече чуваемост 

към проблемите на страните, които се нуждаят от по-

социална Европа, заяви председателят на Народното събра-

ние Михаил Миков на среща на 4 декември 2013 г. с прези-

дента на Европейския икономически и социален съвет Анри 

Малос. Анри Малос е в страната по повод отбелязването на 

10-та годишнина на Икономическия и социален съвет на 

България. Михаил Миков отбеляза, че за България ниското 

равнище на заплащането на труда и бедността са проблем и 

институциите предприемат стъпки за решаването му. Без 

социална политика обществените процеси винаги могат да 

бъдат извадени от контрол и да бъде застрашена демокра-

цията, посочи той и допълни, че това е проблем не само на 

България, но и на цяла Европа.                           Вижте повече 

Реиндустриализацията ще доведе до нови и по-

качествени работни места 

Реиндустриализацията ще доведе до нови и по-качествени 

работни места, каза министърът на труда и социалната поли-

тика  Хасан  Адемов  по  време  на  дебата 

„Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Пре-

дизвикателства пред българската икономика“. Форумът се 

организира от Асоциацията на индустриалния капитал в Бъл-

гария, а участие взеха президентът на Европейския икономи-

чески и социален комитет Анри Малос, министърът на образо-

ванието и науката Анелия Клисарова и представители на со-

циалните партньори.                                               Вижте повече 

Проект за трансгранично сътрудничество в областта на 
грижата за деца в Италия 

„Гарантиране правото на всяко дете да има семейство, разви-

тие на висококачествени социални услуги в общността за де-

цата и семействата и ускоряване на процеса на деинституцио-

нализация са сред водещите приоритети на Правителството 

на Република България“, каза заместник-министър Лазар Ла-

заров по време на пресконференцията за представяне на про-

ект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семейс-

твата и деинституционализация на грижата за деца” в град 

Катандзаро, област Калабрия, Италия.                 Вижте повече 

Над 230 млн. лв. ще бъдат насочени към младите 

Малко над 230 млн. лв. ще бъдат насочени към младежи до 

25-годишна възраст в следващите 2 г., за да си намерят рабо-

та, съобщи заместник-министърът на труда и социалната по-

литика Росица Янкова на дебат на в. "24 часа" "Хора за рабо-

та" в Стара Загора. За 2014-2015 г. само от ЕС България ще 

получи над 110 млн. евро, 55 млн. ще са от Европейския соци-

ален фонд и още толкова от други източници. През 2014 г. 61 

млн. евро ще се ползват за търсене на заетост за младежи.  

Вижте повече 
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 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

Дискусията по Мобилност и миграция 

Свободното движение на работници в ЕС допринася за кон-

курентоспособността на европейската икономика, каза ми-

нистърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по 

време на дискусията „Мобилност и миграция”. Форумът се 

организира от Конфедерацията на независимите синдикати в 

България, а участие взе Анри Малос, президент на Европейс-

кия икономически и социален комитет (ЕИСК). „Общностното 

право на ЕС гарантира свободното движение на работници. 

Всички действия, които нарушават принципите от първичното 

право на ЕС, са крайно неприемливи за България”, подчерта 

министър Адемов. Той поясни, че мобилността на работната 

сила в рамките на ЕС включва и зачитането и гарантирането 
на трудовите и социалните права на хората.      Вижте повече 

Национален форум „Библиотеки с бъдеще” 

Програма „Глоб@лни библиотеки – България” организира 

Национален форум „Библиотеки с бъдеще”, който се проведе 

на 4 декември 2013 г. в София. По време на форума бяха 

представени постигнатите резултати по програма „Глоб@лни 

библиотеки - България” (2009 – 2013 г.) и развитието на ини-

циативата след приключване на настоящия грант от Фонда-

ция „Бил и Мелинда Гейтс”. Представители на държавни инс-

титуции и местни власти, на библиотечната общност, на чи-

талища и партньорски организации дискутираха ролята на 

обществените библиотеки в процеса на дигитално включва-

не, социална интеграция и осигуряване на равнопоставен 

достъп до информация за всеки.                          Вижте повече 

Създава се център за развитие на човешките ресурси, 

който ще ръководи програмата „Еразъм+” 

Правителството създаде Център за развитие на човешките 

ресурси като юридическо лице по чл. 60 от Закона за адми-

нистрацията към министъра на образованието и науката и 

прие Правилник за устройството и дейността му. Създаване-

то на центъра се налага с оглед стартирането на 

„Еразъм+” (2014-2020 г.) – Програма на Европейския съюз в 

областта на образованието, обучението, младежта и спорта.  

Вижте повече 

Покана за участие  

в процедура за избор на членове на  

Междуведомствената експертна работна група за изпъл-
нение на националната стратегия „Визия за деинституци-

онализация на децата в Р България“ 

Във връзка със създаването на Междуведомствена експерт-
на работна група за подпомагане координацията на изпълне-
нието на Плана за действие за изпълнение на Националната 
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р 
България“ и на основание Механизъм за избор на членове от 
неправителствения сектор, председателят на ДАЗД обявява 
процедура за избор на 5 неправителствени организации, 
които да бъдат включени в състава на групата. Вижте повече 

Общините ще получат сто процента от средствата за 2014 

г. за делегираните дейности за образование, социална 

политика, култура 

Общините ще получат сто процента от средствата за 2014 г. 

за делегираните дейности за образование, социална полити-

ка, култура. Това обяви народният представител от ПГ Коали-

ция за България Дора Янкова по повод приетите на второ 

четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за 

догодина. Тя отбеляза, че Народното събрание е приело съ-

ществена поправка, важна за българските общини.  

Вижте повече 

Колебливо представяне на пазара  на труда  

През третото тримесечие на 2013 г. броят на заетите в иконо-

миката отбелязва лек спад на годишна база, след две поред-

ни тримесечия на ръст в първата половина на годината. Зае-

тите в икономиката в периода юни-август 2013 г. са с 5 хиляди 

души по-малко от същия период на 2012 година. Все пак в 

повечето области (16 от 28) се наблюдава увеличение на броя 

на заетите на годишна база.                                   Вижте повече 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 6 специализирани трудови борси през ноември 

През месец ноември Агенцията по заетостта проведе 6 спе-

циализирани трудови борси. 5 от тях бяха насочени към мла-

дежи до 29 години, а 1 към неравностойните групи на пазара 

на труд – младежи до 29 години, регистрирани безработни 

лица над 50 години и продължително безработни лица. 42 

работодатели обявиха 368 свободни работни места. Борсите 

посетиха 402  безработни лица.                            Вижте повече 

Ресурсният център в Смолян и общината получиха награ-

ди от фондация „Проспорт“ 

Ресурсният център в Смолян и Общината получиха награди 

от фондация „ПроСпорт”, която в партньорство с БСФС и 

Спешъл Олимпикс България, организира официална церемо-
ния „Достъп до Спорт“. На събитието бяха връчени годишни-

те награди «ПроСпорт». То се проведе в Музея на спорта, 

Национален стадион „Васил Левски” в столицата. Наградите 

се връчиха за принос в развитие на доброволчеството в подк-

репа на спорта за хората с увреждания.              Вижте повече 

Община Банско е удостоена с приз за развитие на спорта 

за хората с увреждания 

По случай Международния ден на хората с увреждания общи-

на Банско бе удостоена с почетната награда „ПроСпорт” за 

развитие на доброволчеството в подкрепа на спорта за хора-

та с увреждания.                                                     Вижте повече 

Доброволно формирование  „Пловдив 112“ 

В Международния ден на доброволеца кметът на Пловдив 

инж. Иван Тотев връчи служебните карти на доброволците от 

доброволното формирование  „Пловдив 112“ към общината. 

То е съставено от 42 жени и мъже на различна възраст, про-

фесия и образование, но всички те обединени от идеята да 

подпомагат при нужда работата на администрацията и най-

вече да работят в полза на гражданите на Пловдив.  

Вижте повече 

Социалната услуга "Личен асистент“ се запазва 

Социалната услуга "Личен асистент“ по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси" ще продължи и през 2014 г. 

Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри прехвърлянето 

на общо 25 млн. лева от фондовете на ЕС от едни към други 

приоритетни оси“, съобщи министърът на труда и социалната 

политика Хасан Адемов в предаването „Здравей, България” по 

Нова телевизия. „За увеличението на пенсиите с 3 % от 1 юли 

2014 г. в бюджета на държавното обществено осигуряване са 

предвидени 120 млн. лв. 2 200 000 пенсионери ще получат 

актуализация на пенсиите по „швейцарското правило“, каза 

министър Адемов. Той уточни, че МТСП се стреми да стимули-

ра по-дългото оставане на пазара на труда на хората в пред-
пенсионна възраст.                                                  Вижте повече 

Системата „личен бюджет за асистенция” за хора с увреж-

дания ще започне да функционира пилотно в Бургас 

Системата „личен бюджет за асистенция” за хора с уврежда-

ния ще започне да функционира пилотно в Бургас, каза за 

Радио „Фокус” - Бургас Марионела Стоянова, председател на 

Сдружение „Социален център” – Бургас, което е член на НА-

СО. През последните няколко месеца сдружението реализира 

проект „Ново начало – стартиране на иновативни социални 

услуги за хората с увреждания”. „Целта на проекта е да запоз-

наем хората с увреждания и бургаската общественост с един 

нов модел на обслужване на системата „личен бюджет за 

асистенция”, обясни Стоянова.                               Вижте повече 

Стартират проверки на всички интернати в страната 

Инспектори от Главна дирекция „Контрол по правата на дете-

то” на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ ще 

участват в разпоредените от Върховната административна 

прокуратура съвместни проверки на всички социално-

педагогически интернати /СПИ/ и възпитателни училища-
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интернати /ВУИ/ в страната, който започват от 2 декември. 

Проверките се организират от окръжните прокуратури в Сли-

вен, Ямбол, Силистра, Разград, Плевен, Габрово и Пазар-

джик.                                                                        Вижте повече 

Стартира онлайн обучителна програма за подкрепено 

вземане на решения 

Български център за нестопанско право съвместно с парт-

ньорите ни от Българска асоциация за лица с интелектуални 

затруднения организира единствената до момента онлайн 

обучителна програма посветена на подкрепеното вземане на 

решения и новата концепция за дееспособност за хора с ув-

реждания. Тя се състои от няколко части, достъпни на или 

излъчвани на живо чрез секцията на Информационния пор-
тал на НПО в България NGOBG.Live.                  Вижте повече 

Ученици от цяла България ще пишат „Писма за права” по 

случай Международния ден на правата на човека 

Между 3 и 16 декември 2013 г. над 600 ученици от цялата 

страна ще пишат писма на подкрепа до хора, чиито човешки 

права са тежко засегнати. Така повече от петнадесет учили-

ща ще отбележат 10 декември - Международния ден на пра-

вата на човека. Инициативата е част от международната 

ежегодна кампания „Писма за права" на правозащитната ор-

ганизация Амнести Интернешънъл (AmnestyInternational).  

Вижте повече 

Подкрепа и развитие на социалните услуги за децата с 

ментални проблеми от Старозагорска област 

Приключи първа част от обучителната програма на гражданс-

ко сдружение „Алтернатива 55“, което е член на НАСО, по 

проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общ-

ността по ранна интервенция при деца с ментални пробле-

ми”, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация 

Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на 

гражданското общество". На 29 и 30 .11.2013 г.в конферентна 

зала „Терма” бе проведен трети двудневен семинар в рамки-

те на проекта. Екип на ГС”Алтернатива 55” представи основ-

ните изисквания при разработване на проекти в социалната 

сфера.                                                                     Вижте повече 

Дневният център за възрастни хора с увреждания към 

КСУ „Свети Георги” – с 3 дневен благотворителен коле-

ден базар 

Благотворителен коледен базар подготвят хората с уврежда-

ния от Дневния център към Комплекса за социални услуги 

“Св. Георги” в Пловдив. С него, освен че ще покажат своя 

творчески потенциал, те се надяват да съберат средства за 

закупуване на материали и консумативи за изработване на 
изделия и сувенири в часовете им по арттерапия.  С част от 

средствата ще бъдат купени и подаръци на младежите от 

социалното заведение, които дядо Коледа ще им донесе на 

традиционното рождественско тържество на 20-ти декември.  

Вижте повече 

Благотворителна изложба-базар по повод Деня на хората 

с увреждания откриха в Шумен 

Благотворителна изложба-базар по повод Деня на хората с 

увреждания – 3 декември - бе открита във фоайето на Ин-

формационния център на Община Шумен, предаде репортер 

на Радио „Фокус”-Шумен. На нея бяха представени различни 

изделия-картички, рисунки, картини и сувенири с новогодишна 

тематика. Всички предмети са изработени ръчно от потреби-

телите и екипите на Център за социална рехабилитация и 

интеграция на хора с физически увреждания и Център за со-

циална рехабилитация и интеграция – Шумен. Благотворител-

ната експозиция е под надслов „Нас ни има, можем – отвори 

сърцето си!”.                                                            Вижте повече 
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 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Ден на отворените врати за деца на служителите в Ау-

рубис България 

На 30 ноември Аурубис България, което е член на НАСО, за 

първи път отвори вратите на производството си за 90 деца 

на служители на компанията на възраст от 7 до 18 години, 

които в рамките на един ден имаха възможност да разгле-

дат работната среда на своите родители. В специално орга-

низирани игри и конкурси, децата се запознаха с производс-

твения процес в компанията, посетиха работните места на 

своите родители и говориха на интересни и важни теми, 

като безопасността на работното място, опазване на окол-

ната среда и др.                                                   Вижте повече 

Национален конкурс "Иновативно предприятие на годи-
ната 2013"  

На 5 декември 2013 г. бяха раздадени наградите от Нацио-

налния конкурс "Иновативно предприятие на годината 2013" 

в рамките на Деветия национален иновационен форум на 

тема "Иновации и секторна конкурентоспособност". Прези-

дентът Росен Плевнелиев връчи грамоти на отличените 

предприятия в категориите "Пазарно лидерство", 

"Иновационен хъб", "Качество на живот", "Зелена инова-

ция", "Устойчиво иновативно поведение", "Социално въз-

действие" и "Иновативно новостартирало предприятие".  

Вижте повече 

ДСК стартира онлайн кампания в подкрепа на SOS Детс-

ки селища 

Банка ДСК стартира дарителска кампания в платформата 

си за интернет банкиране ДСК Директ за набиране на сред-

ства за към SOS Детски селища България. Компанията про-

вежда подобна кампания за четвърта поредна година.  

Вижте повече 

ЧЕЗ представя социалните си кампании на нов уебсайт 

ЧЕЗ България стартира нов уебсайт, посветен на програма-

та на компанията за корпоративна социална отговорност 

„Инвестираме в България”. На адреса на страницата 

www.investiramevbulgaria.com е публикувана актуална инфор-

мация, снимки и видео материали за различните дейности на 

ЧЕЗ в полза на обществото. Компанията е инвестирала над 

580 000 лева в повече от 50 обществено полезни инициативи 

в страната.                                                               Вижте повече 

Информационна кампания „Европейско финансиране за 

бизнеса“  

На 26 ноември 2013 г. от 16.00 часа в Областния информаци-

онен център се проведе съвместна инициатива на Асоциация 

„Да съхраним жената”, която е член на НАСО, и ОИЦ. Над 20 

бизнес дами и млади бизнес иноватори се включиха в инфор-
мационната кампания на ОИЦ - Варна „Европейско финанси-

ране за бизнеса“. Сред присъстващите бяха представители на 

фирми от сфери, свързани с банково дело, туризъм, произ-

водство на мебели, търговия, техника, недвижими имоти и др. 

Управителят на ОИЦ Виктория Николова и председателят на 

Асоциацията „Да съхраним жената” Йорданка Ненчева откри-

ха събитието.                                                           Вижте повече 

Четирите годишни времена даряват усмивки 

Изложбата с най-красивите рисунки от конкурса „Четирите го-
дишни времена“ на фондация „Старт“ , която е член на НАСО, 
стана празник за младите художници, техните близки, роднини 
и приятели. За доброто настроение на гостите на изложбата се 
погрижиха прекрасните гласове на Светла Баракова, Божидара 
Велчева и Асен Михов и професионалният DJ Димитър Захари-
ев. Жури от двама художници и представител на фондация 
„Старт“ избраха 13-те най-красиви произведения от 220 рисун-
ки.                                                                                Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 
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9 декември – Заседание на Съвета на Европейския съюз 

„Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителс-

ки въпроси“ 

От българска страна ще участва министър Хасан 

Адемов. Сред темите на заседанието са постигане-

то на устойчив икономически растеж, резултатите 

в областта на заетостта и свободното движение 

на работници. 

Каолиново, Информационна среща за новия програ-

мен период 

Видин, Заключителна информационна среща на ОИЦ-

Видин  

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в Бъл-
гария  

Ямбол, „Новият програмен период - Една посока - мно-

го възможности“ 

10 декември – Заседание на Националния съвет за закрила 

на детето 

Националният съвет за закрила на детето ще обсъ-

ди повишаването на ефективността на взаимодейс-

твие между институциите и съвместните дейст-

вия за гарантиране на правата на децата-чужденци, 

търсещи и/или получили закрила в Р България. 

Шумен, Форум за новия програмен период (2014 – 

2020г.) 

Благоевград, Пресконференция на ОИЦ  

Силистра, „Успешните проекти в област Силистра – 2“ 

София, Информационен ден по ОП „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж“ 

Търговище, Пресконференция на ОИЦ  

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

На срещата ще присъстват представители на общинска-

та и областната администрация, както и доставчици на 

социални услуги от областта от градовете Благоевград, 

Банско, Сандански, Разлог, Петрич, Симитли, Якоруда, Са-

товча. НАСО ще представи различни възможности за наци-

онално и международно партньорство и сътрудничество 

за по-добри социални услуги. Ще бъдат представени също 

социалните услуги, действащи към момента в област Бла-

гоевград, като ще бъдат посочени и актуални и специфич-

ни местни и регионални особености на социалните услуги. 

Предвидена е дискусия за партньорството между достав-
чиците на услуги за развитие на тяхното качество и ефек-

тивност. 

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

13 декември - Ловеч, Регионална среща на доставчиците 

на социални услуги от област Ловеч 

13 декември - Плевен, Регионална среща на доставчиците 

на социални услуги от област Плевен 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО 

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“  

15 декември - Онлайн обучителна програма за подкрепено 

вземане на решения (БЦНП) 
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 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014- 
2020) 

Проект на Постановление на Министерския съвет за създава-
не на Национален съвет за учене през целия живот 

Проект на Постановление за създаване на Център за образо-
вателна мобилност и инициативи 

Ново ръководство за бенефициенти по схема „Помощ в до-
ма"  

Ново ръководство за бенефициенти по схема „Живот в общ-
ността“ 

"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 

на социално-политическа мрежа (информацията е на англ. 

език) 

VP/2013/011 Подготвително действие: Информационни цент-

рове за ЕС миграционни и командировани служители

(информацията е на англ. език) 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Доброволец на годината  

в Сдружение „УСМИВКА” 

На 5.12.2013 година се отбеляза Международния ден на 

доброволеца. По този повод Сдружение „УСМИВКА”, което е 

член на НАСО, организира тържество за своите доброволци 

в Дневен център „Миа Монтесори”. Младежите празнуваха 

своя празник заедно с децата, посещаващи центъра. На 
официална церемония беше връчена наградата „Рицар на 

добрата воля” на най-заслужилия и активен доброволец 

през годината. С рицарското звание се окичи Ангел Пехли-

ванов, ученик от 10 клас в Професионалната гимназия по 

механоелектротехника и електроника.  

Всички доброволци от Центъра за работа с доброволци към 

СНЦ „УСМИВКА” получиха подаръци от организацията, като 

благодарност за активността им през 2013 г. След това тър-

жеството продължи с изненади и игри от младежите за де-

цата и всички се забавляваха заедно. Екипът на СНЦ 

„УСМИВКА” благодари на всички свои доброволци за поло-

жените усилия през годината и се надява още дълго време 

да продължат съвместната работа.  
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9 декември – Заседание на Съвета на Европейския съюз „Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси“
От българска страна ще участва министър Хасан Адемов. Сред темите на заседанието са постигането на устойчив икономически растеж, резултатите в областта на заетостта и свободното движение на работници.
Каолиново, Информационна среща за новия програмен период
Видин, Заключителна информационна среща на ОИЦ-Видин 
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България 
Ямбол, „Новият програмен период - Една посока - много възможности“
10 декември – Заседание на Националния съвет за закрила на детето
Националният съвет за закрила на детето ще обсъди повишаването на ефективността на взаимодействие между институциите и съвместните действия за гарантиране на правата на децата-чужденци, търсещи и/или получили закрила в Р България.
Шумен, Форум за новия програмен период (2014 – 2020г.)
Благоевград, Пресконференция на ОИЦ 
Силистра, „Успешните проекти в област Силистра – 2“
София, Информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Търговище, Пресконференция на ОИЦ 
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“ 
15 декември - Онлайн обучителна програма за подкрепено вземане на решения (БЦНП)
Бр. 47/09.12.2013 г.
11 декември - Благоевград, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
На срещата ще присъстват представители на общинската и областната администрация, както и доставчици на социални услуги от областта от градовете Благоевград, Банско, Сандански, Разлог, Петрич, Симитли, Якоруда, Сатовча. НАСО ще представи различни възможности за национално и международно партньорство и сътрудничество за по-добри социални услуги. Ще бъдат представени също социалните услуги, действащи към момента в област Благоевград, като ще бъдат посочени и актуални и специфични местни и регионални особености на социалните услуги. Предвидена е дискусия за партньорството между доставчиците на услуги за развитие на тяхното качество и ефективност.
12 декември - София, Разширено заседание на Управителния съвет на НАСО 
13 декември - Ловеч, Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Ловеч
13 декември - Плевен, Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Плевен
Бр. 47/09.12.2013 г.
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КАЛЕНДАР

9 декември - Международен ден за борба с корупцията (ООН)
Св. Анна, имен ден празнуват: Ана, Анна, Анка, Анета, Яна, Янка, Янко 
10 декември - Ден на човешките права
Празник на град Плевен
11 декември - Международен ден на планините (ООН)
14 декември - Ден на ветеринаря
15 декември - Международен ден на чая

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
Корпоративна социална отговорност . . . . . . . . . 7
Култура и изкуство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
Нормативни документи и промени . . . . . . . . . . .  9
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .   9
ПРЕДСТОЯЩО
СЪБИТИЯ НА НАСО
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Приеха бюджета на социалното министерство
Рекордните 11,3 млрд. лв., или 13,8% от брутния вътрешен продукт, получи социалният министър Хасан Адемов при приемането на бюджет 2014 по сектори, пише 24 часа. На третия ден от второто му четене депутатите работиха извънредно 13 часа. Социалното министерство за първи път е с най-голям бюджет от всички ведомства. "Има 12 млн. лв. повече за хората с увреждания", подчерта шефката на ресорната парламентарна комисия Корнелия Нинова. Бюджетът на здравното министерство ще бъде увеличен с 29 млн. лв. спрямо предложения от МС. 7 млн. лв. се вземат от парите за подслушвания и се дават за ваксини и инвитро процедури. За първи път от 5 г. парите от здравни осигуровки ще отиват само за здраве.                                          
Вижте повече
Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
На 3 декември в МТСП се проведе тържествено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания с участието на министър-председателя Пламен Орешарски. Поводът за тържественото заседание бе Международния ден на хората с увреждания. В заседанието като редовен член участва и Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика. Достъпната архитектурна среда, обществените поръчки на социалните предприятия и заетостта на хората с увреждания бяха сред обсъдените теми.                                    Вижте повече
Младежка заетост: Комисията предлага стандарти за подобряване на качеството на стажовете
Европейската комисия предложи насоки, които ще дадат възможност на стажантите да придобиват висококачествен трудов опит при безопасни и справедливи условия и така да повишават шансовете си да намерят добра работа. В предложението за препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажовете по-специално ще бъдат призовани страните членки да гарантират, че националното право или практики са съобразени с принципите, изложени в насоките, и да адаптират законодателството си при необходимост. Стажовете са основен елемент на гаранцията за младежта, предложена от Европейската комисия през декември 2012 г. и приета от Съвета на министрите на ЕС през април 2013 г.                                 Вижте повече
Отбеляза се Международния ден на хората с увреждания
70 милиона са предвидени в бюджета за догодина за интеграцията на хората с увреждания, посочи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той уточни, че в бюджета за следващата година парите за политиките за интеграция на хората с увреждания, макар и скромно, са увеличени с 12 милиона лева и така сумата, която отделя правителството и министерството на финансите за политиките по интеграция на хората с увреждания вече са около 170 милиона. По повод 3 декември - Международен ден на хората с увреждания - различни организации поставиха проблемите си на среща с премиера Пламен Орешарски. Липсата на достъпна архитектурна среда у нас, недостатъчната подкрепа за семействата, които се грижат за деца с увреждания, както и трудовата заетост са част от тях.                                          Вижте повече
Асен Ангелов е новият изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
В съответствие със Закона за администрацията и Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, съгласувано с министър – председателя на Република България, Камелия Лозанова е освободена от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, считано от 06.12.2013 г. Със заповед № ЧРЗ – 185/6.12.2013 г. на министъра на труда и социалната политика за изпълнителен директор на Агенцията по заетостта е назначен Асен Руменов Ангелов.                         
Вижте повече
Икономическия и социален съвет на България отбеляза 10-та годишнина
България ще разчита на комуникация и повече чуваемост към проблемите на страните, които се нуждаят от по-социална Европа, заяви председателят на Народното събрание Михаил Миков на среща на 4 декември 2013 г. с президента на Европейския икономически и социален съвет Анри Малос. Анри Малос е в страната по повод отбелязването на 10-та годишнина на Икономическия и социален съвет на България. Михаил Миков отбеляза, че за България ниското равнище на заплащането на труда и бедността са проблем и институциите предприемат стъпки за решаването му. Без социална политика обществените процеси винаги могат да бъдат извадени от контрол и да бъде застрашена демокрацията, посочи той и допълни, че това е проблем не само на България, но и на цяла Европа.                           Вижте повече
Реиндустриализацията ще доведе до нови и по-качествени работни места
Реиндустриализацията ще доведе до нови и по-качествени работни места, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на дебата „Реиндустриализацията на Европа – мит или реалност: Предизвикателства пред българската икономика“. Форумът се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България, а участие взеха президентът на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос, министърът на образованието и науката Анелия Клисарова и представители на социалните партньори.                                               Вижте повече
Проект за трансгранично сътрудничество в областта на грижата за деца в Италия
„Гарантиране правото на всяко дете да има семейство, развитие на висококачествени социални услуги в общността за децата и семействата и ускоряване на процеса на деинституционализация са сред водещите приоритети на Правителството на Република България“, каза заместник-министър Лазар Лазаров по време на пресконференцията за представяне на проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца” в град Катандзаро, област Калабрия, Италия.                 Вижте повече
Над 230 млн. лв. ще бъдат насочени към младите
Малко над 230 млн. лв. ще бъдат насочени към младежи до 25-годишна възраст в следващите 2 г., за да си намерят работа, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова на дебат на в. "24 часа" "Хора за работа" в Стара Загора. За 2014-2015 г. само от ЕС България ще получи над 110 млн. евро, 55 млн. ще са от Европейския социален фонд и още толкова от други източници. През 2014 г. 61 млн. евро ще се ползват за търсене на заетост за младежи. 
Вижте повече
Дискусията по Мобилност и миграция
Свободното движение на работници в ЕС допринася за конкурентоспособността на европейската икономика, каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на дискусията „Мобилност и миграция”. Форумът се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България, а участие взе Анри Малос, президент на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). „Общностното право на ЕС гарантира свободното движение на работници. Всички действия, които нарушават принципите от първичното право на ЕС, са крайно неприемливи за България”, подчерта министър Адемов. Той поясни, че мобилността на работната сила в рамките на ЕС включва и зачитането и гарантирането на трудовите и социалните права на хората.      Вижте повече
Национален форум „Библиотеки с бъдеще”
Програма „Глоб@лни библиотеки – България” организира Национален форум „Библиотеки с бъдеще”, който се проведе на 4 декември 2013 г. в София. По време на форума бяха представени постигнатите резултати по програма „Глоб@лни библиотеки - България” (2009 – 2013 г.) и развитието на инициативата след приключване на настоящия грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Представители на държавни институции и местни власти, на библиотечната общност, на читалища и партньорски организации дискутираха ролята на обществените библиотеки в процеса на дигитално включване, социална интеграция и осигуряване на равнопоставен достъп до информация за всеки.                          Вижте повече
Създава се център за развитие на човешките ресурси, който ще ръководи програмата „Еразъм+”
Правителството създаде Център за развитие на човешките ресурси като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката и прие Правилник за устройството и дейността му. Създаването на центъра се налага с оглед стартирането на „Еразъм+” (2014-2020 г.) – Програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. 
Вижте повече
Колебливо представяне на пазара  на труда 
През третото тримесечие на 2013 г. броят на заетите в икономиката отбелязва лек спад на годишна база, след две поредни тримесечия на ръст в първата половина на годината. Заетите в икономиката в периода юни-август 2013 г. са с 5 хиляди души по-малко от същия период на 2012 година. Все пак в повечето области (16 от 28) се наблюдава увеличение на броя на заетите на годишна база.                                   Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014- 2020)
Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за учене през целия живот
Проект на Постановление за създаване на Център за образователна мобилност и инициативи
Ново ръководство за бенефициенти по схема „Помощ в дома" 
Ново ръководство за бенефициенти по схема „Живот в общността“

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
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)
Излезе първият брой на вестник “NASOKI”
Първият брой на вестник „NASOKI“ вече е факт. Това е най-новото издание за социални политики и социални услуги в България, което се издава от Национален алианс за социална отговорност в отговор на стремежа ни да обединим възможно най-голяма част от обществото и институциите, имащи отношение към социалното развитие и качеството на живот в България. В рамките на активното ни европейско и национално партньорство наша цел е да мотивираме и реализираме социално отговорна активност на институции, организации и хора за по-ускорено социално развитие на България.                                                                         Вижте повече
Работна среща на EASPD в Брюксел
На 4 декември в офиса на EASPD в Брюксел се проведе работна среща, организирана от EASPD. Основният фокус на срещата бе насочен към обсъждане на бъдещите задачи на EASPD и работата с националните организации и мрежи, изпълняващи функциите на шапки на доставчиците на социални услуги. Бяха представени и обсъдени варианти и планове за засилване ролята на тези национални организации в създаването и участието в създаването на по-активни национални социални политики.                                    Вижте повече
Семинар „Самостоятелно дефинирана помощ“, Брюксел
На 5 декември в Брюксел EASPD проведе изключително интересен и актуален, съответстващ на съвременните тенденции на развитие на социалните услуги, европейски семинар, свързан с най-новите тенденции и виждания за организация и финансиране на социалните услуги. Основната тема на семинара Самостоятелно дефинирана помощ. Семинарът беше открит от г-н Франц Волфмейр, президент на EASPD, и беше воден от г-жа Кирси Конола, вицепрезидент на EASPD, представител на Финландия. Въвеждащ доклад беше представен г-н Симон Дифу от Великобритания, а обобщаващ доклад за ситуацията в Европа и различните страни беше представен от г-жа Сабрина Ферайна от EASPD.      Вижте повече
Заседание на борда на EASPD
На 5 декември в Брюксел се състоя и заседание на борда на EASPD. Участие взе и представителят на България и председател на Национален алианс за социална отговорност, г-н Георги Георгиев. По време на заседанието бе приета стратегията на EASPD за работата за периода 2014-2017 г. В стратегията, която след окончателното й приемане, ще бъде преведена и представена от НАСО в България, са включени няколко основни направления за участието на хората с увреждания при реализация на дейностите и услугите. 
Вижте повече
Заседание на работната комисия на НАСО по изкуство и култура
На 5 декември в София се проведе заседание на Работната комисия по изкуство и култура на Национален алианс за социална отговорност. Работната комисия е организационна форма в рамките на НАСО, в която участват организации-членове съобразно техния профил, работа и интереси. Работата в комисията създава възможности за обмен на опит, обсъждане на идеи и възможности за реализацията им, генериране и организиране на инициативи, свързани с изкуството и културата.                                                                          Вижте повече
Покана за участие 
в процедура за избор на членове на 
Междуведомствената експертна работна група за изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“
Във връзка със създаването на Междуведомствена експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“ и на основание Механизъм за избор на членове от неправителствения сектор, председателят на ДАЗД обявява процедура за избор на 5 неправителствени организации, които да бъдат включени в състава на групата. Вижте повече
Общините ще получат сто процента от средствата за 2014 г. за делегираните дейности за образование, социална политика, култура
Общините ще получат сто процента от средствата за 2014 г. за делегираните дейности за образование, социална политика, култура. Това обяви народният представител от ПГ Коалиция за България Дора Янкова по повод приетите на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за догодина. Тя отбеляза, че Народното събрание е приело съществена поправка, важна за българските общини. 
Вижте повече
6 специализирани трудови борси през ноември
През месец ноември Агенцията по заетостта проведе 6 специализирани трудови борси. 5 от тях бяха насочени към младежи до 29 години, а 1 към неравностойните групи на пазара на труд – младежи до 29 години, регистрирани безработни лица над 50 години и продължително безработни лица. 42 работодатели обявиха 368 свободни работни места. Борсите посетиха 402  безработни лица.                            Вижте повече
Ресурсният център в Смолян и общината получиха награди от фондация „Проспорт“
Ресурсният център в Смолян и Общината получиха награди от фондация „ПроСпорт”, която в партньорство с БСФС и Спешъл Олимпикс България, организира официална церемония „Достъп до Спорт“. На събитието бяха връчени годишните награди «ПроСпорт». То се проведе в Музея на спорта, Национален стадион „Васил Левски” в столицата. Наградите се връчиха за принос в развитие на доброволчеството в подкрепа на спорта за хората с увреждания.              Вижте повече
Община Банско е удостоена с приз за развитие на спорта за хората с увреждания
По случай Международния ден на хората с увреждания община Банско бе удостоена с почетната награда „ПроСпорт” за развитие на доброволчеството в подкрепа на спорта за хората с увреждания.                                                     Вижте повече
Доброволно формирование  „Пловдив 112“
В Международния ден на доброволеца кметът на Пловдив инж. Иван Тотев връчи служебните карти на доброволците от доброволното формирование  „Пловдив 112“ към общината. То е съставено от 42 жени и мъже на различна възраст, професия и образование, но всички те обединени от идеята да подпомагат при нужда работата на администрацията и най-вече да работят в полза на гражданите на Пловдив. 
Вижте повече
Социалната услуга "Личен асистент“ се запазва
Социалната услуга "Личен асистент“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще продължи и през 2014 г. Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри прехвърлянето на общо 25 млн. лева от фондовете на ЕС от едни към други приоритетни оси“, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Здравей, България” по Нова телевизия. „За увеличението на пенсиите с 3 % от 1 юли 2014 г. в бюджета на държавното обществено осигуряване са предвидени 120 млн. лв. 2 200 000 пенсионери ще получат актуализация на пенсиите по „швейцарското правило“, каза министър Адемов. Той уточни, че МТСП се стреми да стимулира по-дългото оставане на пазара на труда на хората в предпенсионна възраст.                                                  Вижте повече
Системата „личен бюджет за асистенция” за хора с увреждания ще започне да функционира пилотно в Бургас
Системата „личен бюджет за асистенция” за хора с увреждания ще започне да функционира пилотно в Бургас, каза за Радио „Фокус” - Бургас Марионела Стоянова, председател на Сдружение „Социален център” – Бургас, което е член на НАСО. През последните няколко месеца сдружението реализира проект „Ново начало – стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания”. „Целта на проекта е да запознаем хората с увреждания и бургаската общественост с един нов модел на обслужване на системата „личен бюджет за асистенция”, обясни Стоянова.                               Вижте повече
Стартират проверки на всички интернати в страната
Инспектори от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ ще участват в разпоредените от Върховната административна прокуратура съвместни проверки на всички социално-педагогически интернати /СПИ/ и възпитателни училища-интернати /ВУИ/ в страната, който започват от 2 декември. Проверките се организират от окръжните прокуратури в Сливен, Ямбол, Силистра, Разград, Плевен, Габрово и Пазарджик.                                                                        Вижте повече
Стартира онлайн обучителна програма за подкрепено вземане на решения
Български център за нестопанско право съвместно с партньорите ни от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения организира единствената до момента онлайн обучителна програма посветена на подкрепеното вземане на решения и новата концепция за дееспособност за хора с увреждания. Тя се състои от няколко части, достъпни на или излъчвани на живо чрез секцията на Информационния портал на НПО в България NGOBG.Live.                  Вижте повече
Ученици от цяла България ще пишат „Писма за права” по случай Международния ден на правата на човека
Между 3 и 16 декември 2013 г. над 600 ученици от цялата страна ще пишат писма на подкрепа до хора, чиито човешки права са тежко засегнати. Така повече от петнадесет училища ще отбележат 10 декември - Международния ден на правата на човека. Инициативата е част от международната ежегодна кампания „Писма за права" на правозащитната организация Амнести Интернешънъл (AmnestyInternational). 
Вижте повече
Подкрепа и развитие на социалните услуги за децата с ментални проблеми от Старозагорска област
Приключи първа част от обучителната програма на гражданско сдружение „Алтернатива 55“, което е член на НАСО, по проект „Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми”, реализиран с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество". На 29 и 30 .11.2013 г.в конферентна зала „Терма” бе проведен трети двудневен семинар в рамките на проекта. Екип на ГС”Алтернатива 55” представи основните изисквания при разработване на проекти в социалната сфера.                                                                     Вижте повече
Дневният център за възрастни хора с увреждания към КСУ „Свети Георги” – с 3 дневен благотворителен коледен базар
Благотворителен коледен базар подготвят хората с увреждания от Дневния център към Комплекса за социални услуги “Св. Георги” в Пловдив. С него, освен че ще покажат своя творчески потенциал, те се надяват да съберат средства за закупуване на материали и консумативи за изработване на изделия и сувенири в часовете им по арттерапия.  С част от средствата ще бъдат купени и подаръци на младежите от социалното заведение, които дядо Коледа ще им донесе на традиционното рождественско тържество на 20-ти декември. 
Вижте повече
Благотворителна изложба-базар по повод Деня на хората с увреждания откриха в Шумен
Благотворителна изложба-базар по повод Деня на хората с увреждания – 3 декември - бе открита във фоайето на Информационния център на Община Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус”-Шумен. На нея бяха представени различни изделия-картички, рисунки, картини и сувенири с новогодишна тематика. Всички предмети са изработени ръчно от потребителите и екипите на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция – Шумен. Благотворителната експозиция е под надслов „Нас ни има, можем – отвори сърцето си!”.                                                            Вижте повече
Бр. 47/09.12.2013 г.
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Ден на отворените врати за деца на служителите в Аурубис България
На 30 ноември Аурубис България, което е член на НАСО, за първи път отвори вратите на производството си за 90 деца на служители на компанията на възраст от 7 до 18 години, които в рамките на един ден имаха възможност да разгледат работната среда на своите родители. В специално организирани игри и конкурси, децата се запознаха с производствения процес в компанията, посетиха работните места на своите родители и говориха на интересни и важни теми, като безопасността на работното място, опазване на околната среда и др.                                                   Вижте повече
Национален конкурс "Иновативно предприятие на годината 2013" 
На 5 декември 2013 г. бяха раздадени наградите от Националния конкурс "Иновативно предприятие на годината 2013" в рамките на Деветия национален иновационен форум на тема "Иновации и секторна конкурентоспособност". Президентът Росен Плевнелиев връчи грамоти на отличените предприятия в категориите "Пазарно лидерство", "Иновационен хъб", "Качество на живот", "Зелена иновация", "Устойчиво иновативно поведение", "Социално въздействие" и "Иновативно новостартирало предприятие". 
Вижте повече
ДСК стартира онлайн кампания в подкрепа на SOS Детски селища
Банка ДСК стартира дарителска кампания в платформата си за интернет банкиране ДСК Директ за набиране на средства за към SOS Детски селища България. Компанията провежда подобна кампания за четвърта поредна година. 
Вижте повече
ЧЕЗ представя социалните си кампании на нов уебсайт
ЧЕЗ България стартира нов уебсайт, посветен на програмата на компанията за корпоративна социална отговорност „Инвестираме в България”. На адреса на страницата www.investiramevbulgaria.com е публикувана актуална информация, снимки и видео материали за различните дейности на ЧЕЗ в полза на обществото. Компанията е инвестирала над 580 000 лева в повече от 50 обществено полезни инициативи в страната.                                                               Вижте повече
Информационна кампания „Европейско финансиране за бизнеса“ 
На 26 ноември 2013 г. от 16.00 часа в Областния информационен център се проведе съвместна инициатива на Асоциация „Да съхраним жената”, която е член на НАСО, и ОИЦ. Над 20 бизнес дами и млади бизнес иноватори се включиха в информационната кампания на ОИЦ - Варна „Европейско финансиране за бизнеса“. Сред присъстващите бяха представители на фирми от сфери, свързани с банково дело, туризъм, производство на мебели, търговия, техника, недвижими имоти и др. Управителят на ОИЦ Виктория Николова и председателят на Асоциацията „Да съхраним жената” Йорданка Ненчева откриха събитието.                                                           Вижте повече

Доброволец на годината 
в Сдружение „УСМИВКА”
На 5.12.2013 година се отбеляза Международния ден на доброволеца. По този повод Сдружение „УСМИВКА”, което е член на НАСО, организира тържество за своите доброволци в Дневен център „Миа Монтесори”. Младежите празнуваха своя празник заедно с децата, посещаващи центъра. На официална церемония беше връчена наградата „Рицар на добрата воля” на най-заслужилия и активен доброволец през годината. С рицарското звание се окичи Ангел Пехливанов, ученик от 10 клас в Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника. 
Всички доброволци от Центъра за работа с доброволци към СНЦ „УСМИВКА” получиха подаръци от организацията, като благодарност за активността им през 2013 г. След това тържеството продължи с изненади и игри от младежите за децата и всички се забавляваха заедно. Екипът на СНЦ „УСМИВКА” благодари на всички свои доброволци за положените усилия през годината и се надява още дълго време да продължат съвместната работа. 
Четирите годишни времена даряват усмивки
Изложбата с най-красивите рисунки от конкурса „Четирите годишни времена“ на фондация „Старт“ , която е член на НАСО, стана празник за младите художници, техните близки, роднини и приятели. За доброто настроение на гостите на изложбата се погрижиха прекрасните гласове на Светла Баракова, Божидара Велчева и Асен Михов и професионалният DJ Димитър Захариев. Жури от двама художници и представител на фондация „Старт“ избраха 13-те най-красиви произведения от 220 рисунки.                                                                                Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
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