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 24 декември -  Бъдни вечер 

Свети преподобномъченица Евгения, имен ден празну-

ват: Евгени, Евгения, Бистра 

25 декември - Рождество Христово  

Имен ден празнуват: Христо, Радослав, Кольо, Божин, 

Божана, Младен, Емануил,Емануела , Манол, Радос-

тин, Райко, Румен, Румяна, Ростислав 

26 декември - Ден на бащата (чества се бащинството 
на Свети Йосиф, имен ден на хората, които носят това 

име) 

27 декември - Свети първомъченик и архидякон Сте-

фан (Стефановден). Имен ден празнуват: Венцислав, 

Венцислава, Венци, Венец, Стефан, Стефка, Стефчо, 

Станко, Стайко, Стойко, Стоян, Стоил, Станка и Стани-

мир) 

28 декември - Международен ден на киното  

 1 януари -  Нова година 

Ден на световното семейство 

Международен ден на молитвата за мир 

Ден на Свети Василий Велики (Васильовден). Имен ден 

празнуват: Васил, Василка, Веселин, Веселина, Весела, 

Веска, Василена, Василиса, Вълко, Вълка, Вълкан, Въл-

кана 

6 януари - Кръщение Господне (Йордановден). Имен 
ден празнуват: Йордан, Йорданka, Йонко, Йонка, Данчо, 

Данka, Дана, Богoлюб/а, Божан/а, Божил, Божидар/a, 

Боян/а, Богдан/a, Богомил/а, Бистра, Бончо, Бонка. 

 

НАСО поздравява всички именници  

и им желае крепко здраве! 

 КАЛЕНДАР 

 Весела Коледа и щастлива нова година! 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни 

изследвания  

15 милиарда евро ще бъдат инвестирани в проекти, създава-

щи работни места, само през първите две години от програма-

та на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Програ-

мата „Хоризонт 2020“ започна миналата седмица с обявяване 

на първите конкурси за проекти, търсещи финансиране. През 

следващите 7 години ще бъдат отпуснати 80 милиарда евро 

на университети, научноизследователски организации и пред-

приятия за подпомагане на изследванията, посветени на нови 

продукти и услуги.                                                    Вижте повече 

Помощ за предприятията за смекчаване на последиците от 

преструктуриране 

ЕС представя най-добрите практики за смекчаване на после-

диците от преструктурирането и съкращенията за работниците 

и социалните условия. Корпоративното преструктуриране за-

сяга всички европейски страни и представлява сериозен проб-

лем в условията на рецесия. Над 16 000 операции по прест-

руктуриране са регистрирани в Европа от 2002 г. насам, дове-

ли до загуба на повече от 2 милиона работни места. ЕС се 

стреми да противодейства на тази тенденция чрез въвеждане 

на набор от най-добри практики за предприятията, работници-

те, профсъюзите, организациите на работодатели и публични-

те администрации.                                                    Вижте повече 

Приет е Националния план за изпълнение на Европейската 

гаранция за младежта 

Правителството прие Националния план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ), разработен в 

изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС от април т. г. С нея 

Съветът препоръчва на държавите-членки да гарантират, че 

всички млади хора на възраст под 25 г. ще получават добро 

предложение за работа, продължаване на образованието, чи-

ракуване или стаж в рамките на четири месеца след като оста-
нат без работа или напуснат системата на формалното обра-

зование. Успоредно с това ще продължи и работата с младе-

жите на възраст до 29 г.                                           Вижте повече 

Мониторинговият доклад за деинституционализацията на 

децата констатира пропуски в процеса 

Министерският съвет одобри внесения от вицепремиера по 

икономическото развитие Даниела Бобева Мониторингов док-

лад за изпълнението на Плана за действие по Националната 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Ре-

публика България“ за периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2013 

г. Документът отразява и коментира резултатите по всяка гла-

ва от Плана за действие и очертава основни тенденции и пре-

дизвикателства пред реформата, която в отчетния период нав-

лезе в съществен етап.                                            Вижте повече 

Национален план обобщава мерките за насърчаване на 

равнопоставеността между мъжете и жените 

Правителството прие Национален план за действие през 2014 

г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. 

Той е разработен в съответствие с новата европейска Страте-

гия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г., както и 
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с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставе-

ността на половете (2009-2015 г.). Целта на заложените мер-

ки е да бъдат създадени нормативни гаранции, свързани с 

осигуряването на равни възможности на жените и мъжете.  

Вижте повече 

Представиха основните приоритети на ДАЗД за 2014 г. 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

г-жа Ева Жечева представи основните приоритети на аген-

цията за 2014 г. пред участниците в годишната среща на 

УНИЦЕФ и партньорски организации. Деинституционализа-

цията на грижата за деца остава основен приоритет на Дър-

жавната агенция за закрила на детето и през следващата 

година. Наша отговорност е да гарантираме успеха и необ-
ратимостта на този процес, да създадем механизми за раз-

витие и устойчивост на нови социални услуги, както и да ги 

обезпечим с модели за финансова устойчивост, заяви г-жа 

Жечева.                                                                  Вижте повече 

Програма „Фонд за стипендии на Европейското икономи-

ческо пространство” 

Заместник-министърът на образованието и науката Иван 

Кръстев откри лансиращата конференция по програма BG09 

„Фонд за стипендии на Европейското икономическо прост-

ранство”, която се проведе в хотел „Шератон”. Специални 

гости на събитието от страна на държавите донори по Фи-

нансовия механизъм на Европейското икономическо прост-

ранство (ЕИП) бяха г-жа Карина Екорнес, заместник-

ръководител на Посолството на Кралство Норвегия в София 

и г-н Видар Хелгасон, старши съветник в Исландския център 

за изследвания, а от страна на Националното координацион-

но звено по Финансовия механизъм – неговият ръководител 

г-жа Марияна Кордова, директор на Дирекция „Мониторинг 

на средствата от ЕС” в Администрацията на Министерския 

съвет.                                                                      Вижте повече 

Създава се Национален координационен механизъм по 

правата на човека 

Правителството прие решение за създаване на Национален 

координационен механизъм по правата на човека. Целта му е 

да допринесе за по-доброто изпълнение на ангажиментите на 

страната ни пред международните мониторингови и контрол-

ни механизми, както и за подобряване на цялостното състоя-

ние на правата на човека у нас.                             Вижте повече 

Над 22 млн. лв. раздава правителството преди Коледа 

Над 22 млн. лв. реши да раздаде правителството дни преди 

Коледа, като основната част от тях - 12 млн. лв., ще отидат за 

социалното министерство. Средства ще получат още пощите 

и населените места без покритие от цифрова телевизия, съ-
общи в. "Труд". Средствата за социалното министерство били 

събрани от икономии на разходи и трансфери по републиканс-

кия бюджет. Екипът на министър Хасан Адемов ще разплати с 

тях дължими помощи и обезщетения - за хора с увреждания, 

за помощни средства, за отопление и за медицински прегледи 

на хора без доходи.                                                 Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Обновен Дом за стари хора в Берковица 

Заместник-министърът на труда и социалната политика 

Светлана Дянкова откри обновен Дом за стари хора в Берко-

вица. Сградата на институцията е ремонтирана по Проект 

„Красива България”. В церемонията участва и кметът на об-

щина Берковица Димитранка Каменова. Заместник-министър 

Дянкова посочи, че конкретният социален ефект от извърше-

ната дейност се състои в повишения комфорт на обитаване и 

подобреното качество на живот на 150 потребители на соци-

алната услуга, както и в по-добрите работни условия на 66 

служители. Тя изрази увереност за бъдещо ползотворно сът-

рудничество между МТСП и община Берковица.  

Вижте повече 
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„Менторство на устойчиво предприемачество” в София 

Столична община проведе среща на експерти и заинтересо-

вани страни в сферата на социалните дейности и предприе-

мачество с цел осигуряване на подкрепа за развитие на со-

циалните инициативи на територията на Столична община. 

Срещата се състоя на 28 ноември 2013 г., в ОКИ „Красно 

село” в рамките на проект „Механизми за увеличаване синер-

гията и устойчивостта между предприятията”, съфинансиран 

по програма INTERREG IV C на Европейския съюз.  

Вижте повече 

Откриха жилище за хора с умствени увреждания във 

Видин 

Във Видин бе открито защитено жилище за хора с умствени 
увреждания, в което ще бъдат настанени осем души от Дома 

за деца с умствена изостаналост в село Гомотарци. Това е 

третото социално жилище, което община Видин открива в 

рамките на седмица, съобщи секретарят на общината Орлин 

Василев, цитиран от БТА.                                     Вижте повече 

Нова стратегия за възрастните хора с увреждания ще 

заработи в Шумен през 2014 година 

Нова стратегия за възрастните хора с увреждания ще зара-

боти в Шумен през 2014 година. Това каза за Радио „Фокус” – 

Шумен Мартина Драгнева от дирекция „Социално подпомага-

не“ в Шумен. Тя изрази надежда през следващия програмен 

период 2014 – 2020 година да се отделят повече пари за 

населението от третата възраст. Мартина Драгнева изтъкна 

заслугите на Община Смядово в това отношение.  

Вижте повече 

Центърът за настаняване от семеен тип в Дупница офи-

циално е открит 

Кметът на община Дупница инж. Методи Чимев, заедно с 

директорът на Дирекция "Социално подпомагане" Снежана 

Козничка и Илиана Георгиева-началник на регионален отдел 

"Югозападен регион към Главна дирекция Програмиране на 

регионалното развитие" прерязаха лентата на новопострое-

ния Център за настаняване от семеен тип. Водосвет отслужи 

отец Георги Паликарски. "Много съм щастлив, че успяхме да 

реализираме този проект. Благодаря за фирмата изпълнител, 

че успя да го изгради в рамките на по-малко от година" каза 

кмета Методи Чимев.                                              Вижте повече 

12 деца с увреждания вече имат модерен дом в Атия 

Център за настаняване от семеен тип беше открит в село 

Атия. Лентата преряза кметът на Созопол Панайот Рейзи, а 

отец Стелиян от храма "Св. Николай Чудотворец" в Черномо-

рец отслужи водосвет. Три от децата, които ще имат вече 

свой дом в новата придобивка, поздравиха гостите на церемо-

нията с кратка програма. Те са с увреждания и освен, че ще 

живеят в дома в Атия, ще могат да посещават училище в Чер-
номорец.                                                                   Вижте повече 

Нова услуга за деца с увреждания в Добрич 

Нова социална услуга в помощ на родителите на деца с ув-

реждания ще бъде въведена в община Добрич. Това съобщи 

кметът Детелина Николова. От началото на следващата годи-

на в Дневния център за деца с увреждания, който се намира 

на ул. ”Суха река” 37, ще се предлагат и съботно-неделни 

занимания за хлапетата. По този начин центърът ще осигуря-

ва заместваща грижа за родители, които желаят да ползват 

лично свободно време през почивните дни. Добрич е първата 

община в страната, която въвежда подобна услуга, отбеляза 

кметът Детелина Николова.                                   Вижте повече 

Изграждат социални жилища в Дупница 

Социални жилища в Дупница ще има, обяви кмета Методи 

Чимев. Той подписа анекс с МРР за сумата от 6 397 746,32 

лева за изграждането на социални жилища на територията на 

община Дупница. Обособената площ за това са земите на 

бившите казарми. В планираните 15 сгради ще бъдат наста-

нени 150 домакинства, които са уязвими малцинствени и со-

циално слаби групи от населението на община Дупница. При-

помням, че община Дупница спечели през миналата година 
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един от 4-те пилотни проекта одобрени от ОПРР заедно с 

Девня, Видин и Варна, като отпусната сума бе 5 млн. лева.  

Вижте повече 

Премиера на театралната постановка на ЦСРИДРГ - Плов-

див 

На 10 декември (вторник) от 16:00 часа в Националната гим-

назия по сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) се състоя пре-

миера на театралната постановка „Машината на щастието”, в 

която основни участници са деца - клиенти на Центъра за со-

циална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи 

– Пловдив. Вече четири години възпитателно-корекционната 

работа с  клиентите на Центъра върви успоредно с реализи-

рането на редица дейности, свързани с изкуството.  

Вижте повече 

 КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Министър Хасан Адемов връчи награди за корпоративна 

социална отговорност 

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов 

връчи наградите „Социално-отговорно предприятие на годи-

ната” по време на Седмата национална конференция по кор-

поративна социална отговорност. Форумът се организира от 

Балкански институт по труда и социалната политика, а учас-

тие взе и заместник-министърът на труда и социалната по-

литика Светлана Дянкова. Отличените предприятия са в три 

икономически сектора – шивашкия, дърводобивния и хотели-

ерския. Министър Адемов пожела на наградените фирми да 

продължават да прилагат със същата ангажираност корпора-

тивната социална отговорност (КСО).                 Вижте повече 

Социално отговорни студенти от Техническия универси-

тет в София помагат на колеги  

Студенти от Стопанския Факултет към ТУ София създадоха 

платформа за взаимопомощ и подкрепа на свои колеги в 

социални, здравословни и финансови затруднения. The 

Students Community, както се нарича платформата, целят да 

изградят общество от социално отговорни студенти, които да 

си помагат един на друг и към които винаги могат да се 

обърнат останалите членове на обществото или в случая 

университета.                                                        Вижте повече 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

социалното подпомагане 

Стратегия за развитие на Националната статистическа систе-

ма на Република България, 2013 - 2017 година  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1191782�
http://www.iga-bg.org/index.php?lang=bg�
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=3388&catid=1�
http://www.csr.bg/society/1447-socialno-otgovorni-studenti-ot-tehnicheskiya-universitet-v-sofia-pomagat-na-kolegi�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1130�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1130�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1130�
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1130�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=873�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=873�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=873�
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=873�
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"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” 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

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) 

VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за 

измерване между Служби по заетостта 

http://bit.ly/1c1vPLN�
http://bit.ly/1fPWCSe�
http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1780pBr�
http://bit.ly/1baiDbu�
http://bit.ly/1f8QCip�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=663�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=663�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=663�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=663�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=661�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1iCfLDC�
http://bit.ly/1giFtQP�
http://bit.ly/1b1Gx4f�
http://bit.ly/1hBBnlY�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes�
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en�
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en�
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24 декември -  Бъдни вечер
Свети преподобномъченица Евгения, имен ден празнуват: Евгени, Евгения, Бистра
25 декември - Рождество Христово 
Имен ден празнуват: Христо, Радослав, Кольо, Божин, Божана, Младен, Емануил,Емануела , Манол, Радостин, Райко, Румен, Румяна, Ростислав
26 декември - Ден на бащата (чества се бащинството на Свети Йосиф, имен ден на хората, които носят това име)
27 декември - Свети първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден). Имен ден празнуват: Венцислав, Венцислава, Венци, Венец, Стефан, Стефка, Стефчо, Станко, Стайко, Стойко, Стоян, Стоил, Станка и Станимир)
28 декември - Международен ден на киното 
Съдържание:
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НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Начало на най-големите инвестиции на Европа в научни изследвания 
15 милиарда евро ще бъдат инвестирани в проекти, създаващи работни места, само през първите две години от програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Програмата „Хоризонт 2020“ започна миналата седмица с обявяване на първите конкурси за проекти, търсещи финансиране. През следващите 7 години ще бъдат отпуснати 80 милиарда евро на университети, научноизследователски организации и предприятия за подпомагане на изследванията, посветени на нови продукти и услуги.                                                    Вижте повече
Помощ за предприятията за смекчаване на последиците от преструктуриране
ЕС представя най-добрите практики за смекчаване на последиците от преструктурирането и съкращенията за работниците и социалните условия. Корпоративното преструктуриране засяга всички европейски страни и представлява сериозен проблем в условията на рецесия. Над 16 000 операции по преструктуриране са регистрирани в Европа от 2002 г. насам, довели до загуба на повече от 2 милиона работни места. ЕС се стреми да противодейства на тази тенденция чрез въвеждане на набор от най-добри практики за предприятията, работниците, профсъюзите, организациите на работодатели и публичните администрации.                                                    Вижте повече
Приет е Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
Правителството прие Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ), разработен в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС от април т. г. С нея Съветът препоръчва на държавите-членки да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 г. ще получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Успоредно с това ще продължи и работата с младежите на възраст до 29 г.                                           Вижте повече
Мониторинговият доклад за деинституционализацията на децата констатира пропуски в процеса
Министерският съвет одобри внесения от вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ за периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни 2013 г. Документът отразява и коментира резултатите по всяка глава от Плана за действие и очертава основни тенденции и предизвикателства пред реформата, която в отчетния период навлезе в съществен етап.                                            Вижте повече
Национален план обобщава мерките за насърчаване на равнопоставеността между мъжете и жените
Правителството прие Национален план за действие през 2014 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Той е разработен в съответствие с новата европейска Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010-2015 г., както и с Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.). Целта на заложените мерки е да бъдат създадени нормативни гаранции, свързани с осигуряването на равни възможности на жените и мъжете. 
Вижте повече
Представиха основните приоритети на ДАЗД за 2014 г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева представи основните приоритети на агенцията за 2014 г. пред участниците в годишната среща на УНИЦЕФ и партньорски организации. Деинституционализацията на грижата за деца остава основен приоритет на Държавната агенция за закрила на детето и през следващата година. Наша отговорност е да гарантираме успеха и необратимостта на този процес, да създадем механизми за развитие и устойчивост на нови социални услуги, както и да ги обезпечим с модели за финансова устойчивост, заяви г-жа Жечева.                                                                  Вижте повече
Програма „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”
Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри лансиращата конференция по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, която се проведе в хотел „Шератон”. Специални гости на събитието от страна на държавите донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) бяха г-жа Карина Екорнес, заместник-ръководител на Посолството на Кралство Норвегия в София и г-н Видар Хелгасон, старши съветник в Исландския център за изследвания, а от страна на Националното координационно звено по Финансовия механизъм – неговият ръководител г-жа Марияна Кордова, директор на Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в Администрацията на Министерския съвет.                                                                      Вижте повече
Създава се Национален координационен механизъм по правата на човека
Правителството прие решение за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека. Целта му е да допринесе за по-доброто изпълнение на ангажиментите на страната ни пред международните мониторингови и контролни механизми, както и за подобряване на цялостното състояние на правата на човека у нас.                             Вижте повече
Над 22 млн. лв. раздава правителството преди Коледа
Над 22 млн. лв. реши да раздаде правителството дни преди Коледа, като основната част от тях - 12 млн. лв., ще отидат за социалното министерство. Средства ще получат още пощите и населените места без покритие от цифрова телевизия, съобщи в. "Труд". Средствата за социалното министерство били събрани от икономии на разходи и трансфери по републиканския бюджет. Екипът на министър Хасан Адемов ще разплати с тях дължими помощи и обезщетения - за хора с увреждания, за помощни средства, за отопление и за медицински прегледи на хора без доходи.                                                 Вижте повече
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО
Премиера на театралната постановка на ЦСРИДРГ - Пловдив
На 10 декември (вторник) от 16:00 часа в Националната гимназия по сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) се състоя премиера на театралната постановка „Машината на щастието”, в която основни участници са деца - клиенти на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи – Пловдив. Вече четири години възпитателно-корекционната работа с  клиентите на Центъра върви успоредно с реализирането на редица дейности, свързани с изкуството. 
Вижте повече
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”
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)
VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за измерване между Служби по заетостта
1 януари -  Нова година
Ден на световното семейство
Международен ден на молитвата за мир
Ден на Свети Василий Велики (Васильовден). Имен ден празнуват: Васил, Василка, Веселин, Веселина, Весела, Веска, Василена, Василиса, Вълко, Вълка, Вълкан, Вълкана
6 януари - Кръщение Господне (Йордановден). Имен ден празнуват: Йордан, Йорданka, Йонко, Йонка, Данчо, Данka, Дана, Богoлюб/а, Божан/а, Божил, Божидар/a, Боян/а, Богдан/a, Богомил/а, Бистра, Бончо, Бонка.

НАСО поздравява всички именници 
и им желае крепко здраве!
КАЛЕНДАР
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Обновен Дом за стари хора в Берковица
Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри обновен Дом за стари хора в Берковица. Сградата на институцията е ремонтирана по Проект „Красива България”. В церемонията участва и кметът на община Берковица Димитранка Каменова. Заместник-министър Дянкова посочи, че конкретният социален ефект от извършената дейност се състои в повишения комфорт на обитаване и подобреното качество на живот на 150 потребители на социалната услуга, както и в по-добрите работни условия на 66 служители. Тя изрази увереност за бъдещо ползотворно сътрудничество между МТСП и община Берковица. 
Вижте повече
„Менторство на устойчиво предприемачество” в София
Столична община проведе среща на експерти и заинтересовани страни в сферата на социалните дейности и предприемачество с цел осигуряване на подкрепа за развитие на социалните инициативи на територията на Столична община. Срещата се състоя на 28 ноември 2013 г., в ОКИ „Красно село” в рамките на проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията”, съфинансиран по програма INTERREG IV C на Европейския съюз. 
Вижте повече
Откриха жилище за хора с умствени увреждания във Видин
Във Видин бе открито защитено жилище за хора с умствени увреждания, в което ще бъдат настанени осем души от Дома за деца с умствена изостаналост в село Гомотарци. Това е третото социално жилище, което община Видин открива в рамките на седмица, съобщи секретарят на общината Орлин Василев, цитиран от БТА.                                     Вижте повече
Нова стратегия за възрастните хора с увреждания ще заработи в Шумен през 2014 година
Нова стратегия за възрастните хора с увреждания ще заработи в Шумен през 2014 година. Това каза за Радио „Фокус” – Шумен Мартина Драгнева от дирекция „Социално подпомагане“ в Шумен. Тя изрази надежда през следващия програмен период 2014 – 2020 година да се отделят повече пари за населението от третата възраст. Мартина Драгнева изтъкна заслугите на Община Смядово в това отношение. 
Вижте повече
Центърът за настаняване от семеен тип в Дупница официално е открит
Кметът на община Дупница инж. Методи Чимев, заедно с директорът на Дирекция "Социално подпомагане" Снежана Козничка и Илиана Георгиева-началник на регионален отдел "Югозападен регион към Главна дирекция Програмиране на регионалното развитие" прерязаха лентата на новопостроения Център за настаняване от семеен тип. Водосвет отслужи отец Георги Паликарски. "Много съм щастлив, че успяхме да реализираме този проект. Благодаря за фирмата изпълнител, че успя да го изгради в рамките на по-малко от година" каза кмета Методи Чимев.                                              Вижте повече
12 деца с увреждания вече имат модерен дом в Атия
Център за настаняване от семеен тип беше открит в село Атия. Лентата преряза кметът на Созопол Панайот Рейзи, а отец Стелиян от храма "Св. Николай Чудотворец" в Черноморец отслужи водосвет. Три от децата, които ще имат вече свой дом в новата придобивка, поздравиха гостите на церемонията с кратка програма. Те са с увреждания и освен, че ще живеят в дома в Атия, ще могат да посещават училище в Черноморец.                                                                   Вижте повече
Нова услуга за деца с увреждания в Добрич
Нова социална услуга в помощ на родителите на деца с увреждания ще бъде въведена в община Добрич. Това съобщи кметът Детелина Николова. От началото на следващата година в Дневния център за деца с увреждания, който се намира на ул. ”Суха река” 37, ще се предлагат и съботно-неделни занимания за хлапетата. По този начин центърът ще осигурява заместваща грижа за родители, които желаят да ползват лично свободно време през почивните дни. Добрич е първата община в страната, която въвежда подобна услуга, отбеляза кметът Детелина Николова.                                   Вижте повече
Изграждат социални жилища в Дупница
Социални жилища в Дупница ще има, обяви кмета Методи Чимев. Той подписа анекс с МРР за сумата от 6 397 746,32 лева за изграждането на социални жилища на територията на община Дупница. Обособената площ за това са земите на бившите казарми. В планираните 15 сгради ще бъдат настанени 150 домакинства, които са уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението на община Дупница. Припомням, че община Дупница спечели през миналата година един от 4-те пилотни проекта одобрени от ОПРР заедно с Девня, Видин и Варна, като отпусната сума бе 5 млн. лева. 
Вижте повече
Министър Хасан Адемов връчи награди за корпоративна социална отговорност
Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов връчи наградите „Социално-отговорно предприятие на годината” по време на Седмата национална конференция по корпоративна социална отговорност. Форумът се организира от Балкански институт по труда и социалната политика, а участие взе и заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова. Отличените предприятия са в три икономически сектора – шивашкия, дърводобивния и хотелиерския. Министър Адемов пожела на наградените фирми да продължават да прилагат със същата ангажираност корпоративната социална отговорност (КСО).                 Вижте повече
Социално отговорни студенти от Техническия университет в София помагат на колеги 
Студенти от Стопанския Факултет към ТУ София създадоха платформа за взаимопомощ и подкрепа на свои колеги в социални, здравословни и финансови затруднения. The Students Community, както се нарича платформата, целят да изградят общество от социално отговорни студенти, които да си помагат един на друг и към които винаги могат да се обърнат останалите членове на обществото или в случая университета.                                                        Вижте повече
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане
Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България, 2013 - 2017 година 
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Весела Коледа и щастлива нова година!
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