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 КАЛЕНДАР 

4 февруари - Световен ден за борба с рака 

 

6 февруари -  Св. Фотий, имен ден празнуват: Огнян, 

Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, 

Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светос-

лава, Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо 

 

9 февруари - Св.мчк. Никифор 

 

НАСО честити на всички  

предстоящите празници! 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

Приет е първият План за действие по социална икономи-

ка 

Правителството одобри План за действие по социална ико-

номика за периода 2014-2015 г. Документът е първият по 

рода си. Той е приет в изпълнение на Националната концеп-

ция за социална икономика и съдържа мерки, които в следва-

щите две години ще допринесат за по-добра среда за разви-

тие на субектите на социалната икономика, ще повишат раз-

познаваемостта на социалните предприятия, ще подпомог-

нат достъпа им до финансиране, ще насърчат социалните 

иновации. Изпълнението на плана ще допринесе за повиша-

ването на заетостта и жизнения стандарт на различни групи 

от населението в страната.                                   Вижте повече 

 Търсете ни на www.nasoki.bg 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

НАСО и Nasoki.bg вече и във Facebook 

В продължение на политиката на Национален алианс за со-

циална отговорност за повишаване на информираността в 

областта на социалните политики и услуги и стремежа за 

предоставяне на повече възможности за сътрудничество на 

национално и международно ниво, вече можете да откриете 

най-актуалното от социалния сектор у нас и по света и във 

Фейсбук. Като най-бърза медия в реално време, Facebook 

страницата на НАСО ще ви даде възможност да следите съ-

битията и инициативите на НАСО и членовете на организаци-

ята.  

Вижте повече 
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Национална среща на регионалните екипи по деинститу-

ционализация 

На 30 и 31 януари 2014 г. в гр. Велико Търново се проведе 

Национална работна среща на регионалните екипи по деинс-

титуционализация на грижата за деца, организирана по ини-

циатива на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Работна-

та среща се организира в рамките на проект „Подкрепа”, из-

пълняван от ДАЗД и финансиран по ОП „Техническа помощ”. 

На срещата бе обсъден постигнатият напредък в реализация-

та на проектите от Плана за действие за изпълнение на Наци-

оналната стратегия „Визия за деинституционализация”, пос-

ледната фаза на процеса за деинституционализация на гри-

жата за деца и извеждането им от специализираните институ-
ции, възникващите в процеса проблеми и възможните реше-

ния.                                                                            Вижте повече 

АСП реализира международен обмен на опит по проект за 

социално включване 

Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира изпълне-

нието на проект „Трансфер на добри практики и модели за 

осигуряване на социално включване на трайно безработни 

лица". Проектът се изпълнява съвместно с Агенцията по зае-

тостта и Дружеството за иновативно насърчаване на заетост-

та към Министерството на труда, интеграцията и социалните 

въпроси на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, 

Германия. Проектът е с продължителност 22 месеца, общата 

му цел е трансфер на добри практики и модели в областта на 

социалното подпомагане за подобряване на социалната поли-

тика на България. Фокусът е към социалното включване, оси-

гуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на 

трайно безработни лица.                                        Вижте повече 

С изменения в Кодекса на труда се въвежда Институт на 

стажуването 

С 10 гласа „за” и 8 въздържали се Комисията по труда и соци-

ална политика прие на заседанието си на 30 януари 2014 г. на 

първо четене Законопроект за изменение и допълнение на 

Кодекса на труда, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 

г. С поправките в текста се намаляват регулаторната тежест 

върху бизнеса, прецизират се текстовете за договора за уче-

ничество, като се избягва двойното тълкуване. Най-важната 

промяна е, че с поправката се въвежда Институтът на стажу-

ването. Той е съобразен изцяло с Европейската рамка за ка-

чества на стажовете. Въвежда се и фигурата на наставника, 

както и период за стажуването от 6 до 12 месеца.  

Вижте повече 

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за 

интеграция на хората с увреждания 

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ин-

теграция на хората с увреждания. С измененията се редуцира 
броят на изискваните документи за регистрация, предвижда 

се изискване за проверка на документи, които могат да бъдат 

проверени по служебен път, намалява се срокът за регистра-

ция по вписването в Агенцията за хората с увреждания. Рег-

ламентират се и основанията за отказ от регистрация и се 

разписват правила за спиране и прекратяване на дейността, 

както и за заличаване от регистрите.                    Вижте повече 

Излезе новата рейтингова система на висшите училища у 

нас 

Трето издание на Рейтинговата система на висшите училища 

в България бе оповестена на 31 януари 2014г. Класацията 

потвърждава наличието на големи различия в средните нива 

на доходи, безработица и приложение на придобитото висше 

образование сред висшистите в зависимост от завършеното 

професионално направление и висше училище. Значими раз-

лики се наблюдават и по отношение на другите резултати от 

дейността на висшите училища.                            Вижте повече 

Фонд за стипендии на Европейското икономическо прост-

ранство 

На 27.01.2014 г. в Тракийския университет – Стара Загора се 

проведе регионален информационен семинар по програма 
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BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо 

пространство”. Събитието бе открито от заместник-министъра 

на образованието и науката Иван Кръстев. На срещата освен 

възможностите, предоставяни от програма BG 09, бяха обсъ-

дени и въпроси, свързани с осъществяването на реална връз-

ка между средното и висшето образование.        Вижте повече 

Безработните искат да са търговци 

Съгласно представените данни магазините за облекло, дре-

хи, домашни потреби, както и фризьорските салони, агенции-

те за реклама, за дизайн и за недвижими имоти са най-

желаните сфери на търговията и на услугите сред безработ-

ните лица, които получиха шанс да развият свой собствен 

бизнес благодарение на схемата „Насърчаване стартирането 
на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност 

– Компонент II”, изпълнявана от Агенцията по заетостта в 

рамките на Оперативната програма "Развитие на човешките 

ресурси".                                                                  Вижте повече 

 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Представиха годишния доклад за състоянието на здраве-

то на гражданите 

Комисията по здравеопазването единодушно прие на заседа-

нието си на 30 януари 2014 г. Годишния доклад за състояни-

ето на здравето на гражданите и изпълнението на Национал-

ната здравна стратегия през 2012 г. Документът е обективен 

и данните от него ще бъдат полезни при обсъждането на 

проекта на национална здравна стратегия 2014 - 2020 г. от-

белязаха по време на дебатите народните представители от 

комисията. Председателят на Комисията по здравеопазване-

то Нигяр Джафер посочи, че документът показва малки крач-

ки в положителна посока, но България продължава да държи 

незавидни места в класациите. Като пример за това тя посо-
чи намаляването на броя на абортите през 2012 г. и подчер-

та, че въпреки това те са два пъти повече от средното ниво в 

ЕС.                                                                            Вижте повече 

 

Всяка трета къща у нас - празна 

Близо 30% от общия жилищен фонд в България не се стопа-

нисва, съобщи Минчо Бенов, представител на новосформира-

ната Коалиция за подобряване на жилищните условия в Бъл-

гария. По думите му един от проблемите е, че техният дял 

непрекъснато нараства, защото собствениците не могат да 

бъдат задължавани по никакъв начин да ги поддържат. В Бъл-

гария много хора продължават да живеят в условия, неприем-

ливи за стандартите в Европейския съюз (ЕС), информират 

още от организацията. Особено тежка е ситуацията в селски-
те райони, които са 81% от територията на България и се оби-

тават от 42 на сто от българите. Заради масовата бедност 

хората живеят в неподходящи за това къщи.          

Вижте повече 

 

Повече заетост, намаляване на бедността 

Повече заетост, намаляване на бедността. Така най-кратко 

може да се характеризира онова, което правителството отче-

те като социална насоченост в дейността си за седем месеца. 

Разширяването на активните мерки на пазара на труда и разк-

риване на нови работни места за временна заетост целят 

смекчаване на ефектите от растящата безработица. В тази 

връзка се направи опит за модел в прогнозиране развитието 

на пазара на труда в дългосрочен план. Стартира подготовка-

та на проучване на потребностите на работодателите от ра-

ботна сила с по-ясни от досегашните характеристики и перс-

пективи, които биха намалили тревогите около търсенето на 

хора за работата, а не обратното.                         Вижте повече 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

Варна строи социални жилища 

Проектно предложение на Община Варна по схема 

BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съв-

ременни социални жилища за настаняване на уязвими, мал-

цинствени и социално слаби групи от населението и други 

групи в неравностойно положение" по Оперативна програма 

„Регионално развитие" 2007-2013 г. получи одобрение за 

финансиране. С Решение № РД-02-36-61/24.01.2014г. на Ръ-

ководителя на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие" 2007-2013 г. е одобрена за финанси-

ране безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 889 

918,03 лв.                                                                Вижте повече 

Изграждат младежки центрове в четири общини 

В градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич ще бъ-

дат изградени младежки центрове. Дейностите се финанси-

рат по Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов 

механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ 

на ЕИП/. Договорите за изпълнение връчи министърът на 

образованието и науката проф. Анелия Клисарова на съот-

ветните кметове и представители на общини. ФМ на ЕИП 

представлява принос на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн 

за намаляване на икономическите и социалните различия в 

Европа и подобряване на взаимоотношенията между страни-

те-донори и страните-бенефициенти. През новия програмен 

период 2009 – 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор 

на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП – фонд за 

стипендии, и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“.  

Вижте повече 

Община „Тунджа” - модерна администрация в услуга на 

гражданите и бизнеса 

Проект „Ефективна координация и партньорство при разра-

ботване и провеждане на политики в община „Тунджа", фи-

нансиран с европейски средства по Оперативна програма 

„Административен капацитет", представи ръководния екип на 

проекта на встъпителна конференция, която се проведе на 

28.01.2014 г. Участие в пресконференцията взеха кметът на 

общината Георги Георгиев, председателят на общинския съ-

вет Нели Славова, заместник-кметовете, общински съветни-

ци, представители на фирмите – изпълнители по проекта, на 

бизнеса, неправителствени организации, регионални структу-

ри и медии.                                                               Вижте повече 

БЦНП събира добри практики 

Български център за нестопанско право кани активните НПО-

та в България да представят своя успешен опит в социална-

та сфера. Целта на БЦНП е да събере информация за спо-

лучливи практики с участието на НПО в процеса на вземане 

на решения, реализирани в областта на образованието, со-

циалните политики, здравеопазването и др. подобни. Успеш-

ните партньорства ще бъдат популяризирани на Информаци-

онния портал за НПО в България, като най-интересните ще 

бъдат описани и включени в сборник „Мостове – партньорст-

во в стратегии и действия".                                   Вижте повече 

 

Колите на хора с увреждания влизат в регистър 

Агенцията за социално подпомагане ще вписва в регистър 

обема на двигателя и мощността в конски сили на колите, 

които са собственост на инвалиди и на родители на деца с 

увреждания. Това предвиждат промени в наредба на социал-

ния министър Хасан Адемов за реда, по който хората с над 

50% призната инвалидност и на родителите на деца с увреж-

дания се отпускат безплатни винетки.                 Вижте повече 
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Кърджалийски ученици обменят опит с италианци и гер-

манци 

Ученици от Професионална гимназия по електроника в Кър-

джали участваха във втората международна среща по проект 

„Един с друг вместо един до друг" в италианския град Асизи. 

Темата на дискусията е "Помощ вместо обществена изола-

ция" насочена към проблемите на бездомните и бедни хора. 

Партньорите от България, Германия и Италия са разделени 

на 4 групи като всяка разглежда различен аспект на бедност-

та. Младежите посещават и център за грижа за хора с тежки 

физически и ментални увреждания.                     Вижте повече 

„У дома – най-доброто за децата“ в Луковит 

"Ако някъде в специализираните институции има деца от Лу-
ковит, които са с увреждания или в риск, нека заедно ги изди-

рим и доведем тук" - апелира заместник-кметът на община 

Луковит Цветенка Хаджиева, по време на пресконференция 

за началото на проект „Удома – най-доброто за децата“. Тя 

призна, че в емоционален аспект, това ще бъде най-тежкият 

момент, но Общината е решена да покаже, че може и ще ра-

боти единствено в интерес на децата.                 Вижте повече 

Социалният кооператив - добри практики и възможности 

за интеграция 

Социални кооперативи могат да решат проблема с липсата 

на места в детските градини във Варна. Това е един от изво-

дите, които представители на сдружение "Форум гражданско 

общество" направиха от визита в Италия, съобщи на прескон-

ференция Ивелина Кръстева, координатор на проекта 

"Социалният Кооператив - добри практики и възможности за 

интеграция на маргиналните групи". Друг проблем, който мо-

гат да решат социалните кооперативи е въпроса с ученичес-

кото и столово хранене, допълни тя.                    Вижте повече 

Успешна реализация на проект "Независим живот и грижа 

в дома" в Ценово 

Дванадесет месеца успешно се реализира Проект 

„Независим живот и грижа в дома” в Община Ценово, инфор-

мират от общинската администрация. Проектът се изпълнява 

по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова по-

мощ № BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предос-

тавяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-

5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 ме-

сеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 12 

месеца.                                                                      Вижте повече 

 ИНТЕРВЮТА 

Ева Жечева: Извели сме 4877 деца от семействата им 
заради риск 

Ева Жечева е родена през 1959 г. Магистър по български 
език и литература от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Рабо-
тила е в областта на защитата на правата на децата, 
спазването на стандартите на социалните услуги за деца 
и за хора с увреждания. Ръководила е Държавната агенция 
за закрила на детето в периода 2001 - 2002 г. 

Бургас: Ентусиазъм и ангажираност за по-добър живот 

Мая Казанджиева е директор на Дирекция „Здравеопазване, 
социални дейности, превенции и спорт“ в Община Бургас. 
На тази длъжност е от три години, но е извървяла цялата 
административна стълбица в Община Бургас. Започва 
работа като старши експерт по социални дейности през 
2004 г. и това е първото работно място, което Община 
Бургас разкрива за специалист по социални политики и 
услуги на местно ниво. 

Варна: Нов фокус – качество на социалните услуги 

Д-р Лидия Маринова е заместник-кмет на Община Варна по 
Социални дейности, здравеопазване, превенции, образова-
ние и младежки дейности. Завършила е Медицинския уни-
верситет във Варна. Над 30 години работи като педиа-
тър. Омъжена е, с две деца. Работила и с неправителст-
вени организации в областта на здравеопазването и соци-
алните дейности.  
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3 февруари – Грамада, Информационна среща 

4 февруари – Бургас, Официално откриване на Пациентски 

информационен център, Сдружение "Онкоболни и приятели" 

5 февруари – Раковски, Информационна среща на ОИЦ-

Пловдив 

Ямбол, Информационна среща на ОИЦ 

6 февруари – Белоградчик, Информационна среща на ОИЦ-

Видин 

Асеновград, Среща за медии на ОИЦ-Пловдив 

7 февруари – Куртово Кунаре, Добри практики и „Научени 

уроци“ 

25 февруари – София, Церемония по връчване на Годишни 

награди за отговорен бизнес 2013 на БФБЛ 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

18 февруари – София, Обучителен център НАСО, Семи-
нар “Добри практики, проблеми и развитие на услугата 
Защитено жилище” 

19 февруари – Търговище, Регионален форум на достав-
чиците на социални услуги 

4-7 март  - Рим, Среща на партньорите по проект BITSE 

Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехо-
да от училище към заетост на хора с увреждания и е фи-
нансиран от Европейската комисия. 

18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на 
социалните услуги и заетост 

Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в 
развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез 
изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови 
услуги за заетост" и от Европейската обучителна програ-
ма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посеще-
ние на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-
Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. 
Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de 
la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-
Marne, член на борда на EASPD. 

26-29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране 
на приобщаващи общности”, EASPD, заседание на Борда 
на EASPD 

Конференцията се организира в партньорство с Министер-
ство на заетостта, интеграцията и социалните политики 
на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Към мо-
мента интерес за партньорство и участие са потвърдени 
от Mental Health Europe, Съвета на Европа, Европейския 
комитет на регионите, Евросити, Европейската мрежа за 
независим живот  (ENIL).  Конференцията ще се фокусира 
върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенци-
ята на ООН за правата на хората с увреждания в общини-
те, общностите и местните групи.  

Конкурс за проекти  

Усъвършенстване на социалните услуги  

в общността  

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – член на 
Национален алианс за социална отговорност, органи-
зира конкурс за проекти. Предложенията се реализи-
рат в рамките на Проект "Усъвършенстване на соци-
алните услуги в общността по Ранна интервенция при 
деца с ментални проблеми“, с финансовата подкрепа 
на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество". 

 

Можете да предложите своите проекти за разглежда-
не, като попълните и изпратите формуляр за участие 
на електронна поща alternative55@abv.bg  в срок 
15.02.2014 г. 

http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/03�
http://bit.ly/1n3gkbS�
http://bit.ly/1n3gkbS�
http://bit.ly/1n3gkbS�
http://bit.ly/1n3gkbS�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/05�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/05�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/05�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/05�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/05�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/06�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/06�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/06�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/06�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/06�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/07�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/07�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/07�
http://www.eufunds.bg/bg/cal/2014/02/07�
http://www.investor.bg/strategii/127/a/samo-sedmica-za-nominacii-za-godishnite-nagradi-za-otgovoren-biznes-2013-na-bfbl,165884/�
http://www.investor.bg/strategii/127/a/samo-sedmica-za-nominacii-za-godishnite-nagradi-za-otgovoren-biznes-2013-na-bfbl,165884/�
http://www.investor.bg/strategii/127/a/samo-sedmica-za-nominacii-za-godishnite-nagradi-za-otgovoren-biznes-2013-na-bfbl,165884/�
http://www.investor.bg/strategii/127/a/samo-sedmica-za-nominacii-za-godishnite-nagradi-za-otgovoren-biznes-2013-na-bfbl,165884/�
http://bit.ly/1kJ2sry�
http://bit.ly/1jdeCVn�
http://bit.ly/1jdeCVn�
http://bit.ly/1jdeCVn�
http://bit.ly/1jdeCVn�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�
http://bit.ly/1dCKuR8�


Бр. 5(3)/03.02.2014 г. 

 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен) 

Фонд „Социална закрила”  (безсрочен) 

Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен) 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен) 

Европейски фонд за демокрация (безсрочен) 

Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.) 

Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Програ-

ма „Насърчаване на социалното включване на ромите и дру-

ги уязвими групи” (17 февруари) 

Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания 

(20 февруари) 

Покани за заявяване на интерес - ЕК 

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

измерване между Служби по заетостта (информацията е на 

англ. език) 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Покана за кандидатстване по програма Еразъм+ 2014-2020  

Две са ключовите дати за кандидатстване по новата програ-

ма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт 

"Еразъм+". Тя е наследник на Програма "Учене през целия 

живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската 

комисия вече публикува на своята официална уеб страница 

"Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни 

формуляри за кандидатстване по съответните ключови дей-

ности и целеви групи. Нов момент в Програма "Еразъм+" е 

необходимостта от еднократно регистриране на кандидатст-

ващата организация в единен портал на Европейската ко-

мисия (European Commission Authentication Service – ECAS). 

Наличието на тази регистрация е необходимо условие при 
кандидатстване за финансиране и важи за всички потенци-

ални бенефициенти – училища, детски градини, универси-

тети, обучителни институции, бизнес организации, младеж-

ки организации, НПО, читалища, библиотеки и др. 

Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключо-

ви дейности са: ключова дейност 1: 17 март 2014 г., ключо-

ва дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г.  

Повече информация: ТУК. 

План за действие по социална икономика  2014 г. - 2015 г. 

МЕТОДИКА за класиране, финансиране, наблюдение и отчет-

ност на проекти за започване и разширяване на самостоятел-

на стопанска дейност от лица с трайни увреждания на осно-

вание чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с 

чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреж-

дания /ЗИХУ/ 

Стратегия за развитие на електронното управление в Репуб-

лика България 2014 – 2020 г. 

Tрети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест 

Национална стратегия за насърчаване развитието на малките 

и средните предприятия 2014-2020 

Национална стратегия за дългосрочна грижа (окончателен 

вариант) 

Национален план за действие по заетостта през 2014 г. 

Национален план за действие за насърчаване на равнопоста-

веността на жените и мъжете за 2014 г. 

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна 

помощ за периода 2013-2015 г. 

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта 2014-2020 г. 
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ГОДИШЕН ГРАФИК 2014 г. 

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА НАСО 

18 февруари – София, Обучителен център: Национален 

семинар: Добри практики, проблеми и развитие на услугата 

Защитено жилище  

12 март – София, Обучителен център: Работна среща за 

разработване на предложение за актуализация на методика-

та за услугата „Дневен център за деца с увреждания“  

16 април – София, Обучителен център: Семинар - Социални 

услуги за трудова заетост на хората с увреждания  

21 май – София, Обучителен център: Семинар- Качество на 

социалните услуги – стандарти, критерии, нормативна рамка  

04 юни – София, Обучителен център: Обсъждане и приема-

не на материалите за Националния форум на доставчиците 

на социални услуги и Общото събрание на НАСО  

02 юли – Велинград:  Обучителен семинар (предстои уточ-

няване на темата с членовете от Пазарджик и региона) 

25 септември – София, Обучителен център: Национален 

семинар - Добри практики, проблеми и развитие на услугата 

Център за настаняване от семеен тип  

22 октомври – София, Обучителен център: Дискусионен 

семинар – Обсъждане за предложения към Плана за изпъл-

нение на Стратегията за дългосрочна грижа за възрастни 

хора  

12 ноември – София, Обучителен център: Обучителен се-

минар – Актуални промени и проекти за промени в норматив-

ни актове в областта на социалните услуги  

27 ноември – Годишен семинар на НАСО 

Конкурс "Проект на годината" 

 

За девета поредна година фондация Лале обявява 

Конкурс "Проект на годината" - за най-добри проекти 

на граждански организации в социалната сфера за 

2013 година. Инициативата се провежда в отговор на 
многото добри проекти, реализирани в България.  

 

Публично признание на многобройните активисти и 

доброволци, които помагат на другите за да бъде жи-

вотът им по-лесен, а градовете и селата на България 

по-добро място за живеене е сред мотивите за орга-

низиране на конкурса. Дарителските програми и съб-

раните средства не могат да променят живота ни без 

участието и приноса на многобройните мотивирани и 

отговорни за общността си хора, посочват от Фонда-

цията. 

Вижте повече 

 

Следете ежеседмичните бюлетини на НАСО, интернет 
страницата на НАСО на www.naso.bg и страницата на 
НАСО във Facebook за точни подробности относно 

мястото и часа на провеждане на националните семи-
нари и други събития на НАСО. 

http://nasoki.bg/index.php/8-novini/42-lale-project�
http://naso.bg/index.php/bg/�
https://www.facebook.com/nasobg�
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КАЛЕНДАР
4 февруари - Световен ден за борба с рака

6 февруари -  Св. Фотий, имен ден празнуват: Огнян, Огняна, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Светла, Светлана, Светозар, Светлозар, Светослав, Светослава, Фотий, Фотин, Фотина, Фотьо

9 февруари - Св.мчк. Никифор

НАСО честити на всички 
предстоящите празници!
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ПРЕДСТОЯЩО
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
НОВИНИ ОТ НАСО
Приет е първият План за действие по социална икономика
Правителството одобри План за действие по социална икономика за периода 2014-2015 г. Документът е първият по рода си. Той е приет в изпълнение на Националната концепция за социална икономика и съдържа мерки, които в следващите две години ще допринесат за по-добра среда за развитие на субектите на социалната икономика, ще повишат разпознаваемостта на социалните предприятия, ще подпомогнат достъпа им до финансиране, ще насърчат социалните иновации. Изпълнението на плана ще допринесе за повишаването на заетостта и жизнения стандарт на различни групи от населението в страната.                                   Вижте повече
Национална среща на регионалните екипи по деинституционализация
На 30 и 31 януари 2014 г. в гр. Велико Търново се проведе Национална работна среща на регионалните екипи по деинституционализация на грижата за деца, организирана по инициатива на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Работната среща се организира в рамките на проект „Подкрепа”, изпълняван от ДАЗД и финансиран по ОП „Техническа помощ”. На срещата бе обсъден постигнатият напредък в реализацията на проектите от Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, последната фаза на процеса за деинституционализация на грижата за деца и извеждането им от специализираните институции, възникващите в процеса проблеми и възможните решения.                                                                            Вижте повече
АСП реализира международен обмен на опит по проект за социално включване
Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социално включване на трайно безработни лица". Проектът се изпълнява съвместно с Агенцията по заетостта и Дружеството за иновативно насърчаване на заетостта към Министерството на труда, интеграцията и социалните въпроси на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия. Проектът е с продължителност 22 месеца, общата му цел е трансфер на добри практики и модели в областта на социалното подпомагане за подобряване на социалната политика на България. Фокусът е към социалното включване, осигуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на трайно безработни лица.                                        Вижте повече
С изменения в Кодекса на труда се въвежда Институт на стажуването
С 10 гласа „за” и 8 въздържали се Комисията по труда и социална политика прие на заседанието си на 30 януари 2014 г. на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 г. С поправките в текста се намаляват регулаторната тежест върху бизнеса, прецизират се текстовете за договора за ученичество, като се избягва двойното тълкуване. Най-важната промяна е, че с поправката се въвежда Институтът на стажуването. Той е съобразен изцяло с Европейската рамка за качества на стажовете. Въвежда се и фигурата на наставника, както и период за стажуването от 6 до 12 месеца. 
Вижте повече
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. С измененията се редуцира броят на изискваните документи за регистрация, предвижда се изискване за проверка на документи, които могат да бъдат проверени по служебен път, намалява се срокът за регистрация по вписването в Агенцията за хората с увреждания. Регламентират се и основанията за отказ от регистрация и се разписват правила за спиране и прекратяване на дейността, както и за заличаване от регистрите.                    Вижте повече
Излезе новата рейтингова система на висшите училища у нас
Трето издание на Рейтинговата система на висшите училища в България бе оповестена на 31 януари 2014г. Класацията потвърждава наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование сред висшистите в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище. Значими разлики се наблюдават и по отношение на другите резултати от дейността на висшите училища.                            Вижте повече
Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство
На 27.01.2014 г. в Тракийския университет – Стара Загора се проведе регионален информационен семинар по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”. Събитието бе открито от заместник-министъра на образованието и науката Иван Кръстев. На срещата освен възможностите, предоставяни от програма BG 09, бяха обсъдени и въпроси, свързани с осъществяването на реална връзка между средното и висшето образование.        Вижте повече
Безработните искат да са търговци
Съгласно представените данни магазините за облекло, дрехи, домашни потреби, както и фризьорските салони, агенциите за реклама, за дизайн и за недвижими имоти са най-желаните сфери на търговията и на услугите сред безработните лица, които получиха шанс да развият свой собствен бизнес благодарение на схемата „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент II”, изпълнявана от Агенцията по заетостта в рамките на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".                                                                  Вижте повече
Търсете ни на www.nasoki.bg
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
Бр. 5(3)/03.02.2014 г.
18 февруари – София, Обучителен център НАСО, Семинар “Добри практики, проблеми и развитие на услугата Защитено жилище”
19 февруари – Търговище, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
4-7 март  - Рим, Среща на партньорите по проект BITSE
Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хора с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.
18-21 март -  Париж, Опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост
Обмен на опит на тема "Нови услуги, опитът на Франция в развитие на социалните услуги и заетост. Работа чрез изкуство и култура". Обучението е част от проект "Нови услуги за заетост" и от Европейската обучителна програма "Опит и партньорство" на НАСО. Предвижда се посещение на Сentre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, срещи, дискусии, обмяна на опит. Лектори ще бъдат Бернадет Гросьо, директор на centre de la Gabrielle et ateliers du Parc de Claye, Claye-Souilly, Seine-et-Marne, член на борда на EASPD.
26-29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на приобщаващи общности”, EASPD, заседание на Борда на EASPD
Конференцията се организира в партньорство с Министерство на заетостта, интеграцията и социалните политики на немската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Към момента интерес за партньорство и участие са потвърдени от Mental Health Europe, Съвета на Европа, Европейския комитет на регионите, Евросити, Европейската мрежа за независим живот  (ENIL).  Конференцията ще се фокусира върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в общините, общностите и местните групи. 
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен)
Фонд „Социална закрила”  (безсрочен)
Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен)
Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен)
Европейски фонд за демокрация (безсрочен)
Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.)
Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи” (17 февруари)
Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания (20 февруари)
Покани за заявяване на интерес - ЕК
VP/2013/016 - Програма ПРОГРЕС, PARES, Стандарти за измерване между Служби по заетостта (информацията е на англ. език)
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ
Конкурс за проекти 
Усъвършенстване на социалните услуги 
в общността 
Гражданско сдружение „Алтернатива 55” – член на Национален алианс за социална отговорност, организира конкурс за проекти. Предложенията се реализират в рамките на Проект "Усъвършенстване на социалните услуги в общността по Ранна интервенция при деца с ментални проблеми“, с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество".

Можете да предложите своите проекти за разглеждане, като попълните и изпратите формуляр за участие на електронна поща alternative55@abv.bg  в срок 15.02.2014 г.
Покана за кандидатстване по програма Еразъм+ 2014-2020 
Две са ключовите дати за кандидатстване по новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+". Тя е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в действие". Европейската комисия вече публикува на своята официална уеб страница "Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни формуляри за кандидатстване по съответните ключови дейности и целеви групи. Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно регистриране на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия (European Commission Authentication Service – ECAS).
Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване за финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки организации, НПО, читалища, библиотеки и др.
Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключови дейности са: ключова дейност 1: 17 март 2014 г., ключова дейност 2 и ключова дейност 3 - 30 април 2014 г. 
Повече информация: ТУК.
Бр. 5(3)/03.02.2014 г.
ГОДИШЕН ГРАФИК 2014 г.
ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА НАСО
18 февруари – София, Обучителен център: Национален семинар: Добри практики, проблеми и развитие на услугата Защитено жилище 
12 март – София, Обучителен център: Работна среща за разработване на предложение за актуализация на методиката за услугата „Дневен център за деца с увреждания“ 
16 април – София, Обучителен център: Семинар - Социални услуги за трудова заетост на хората с увреждания 
21 май – София, Обучителен център: Семинар- Качество на социалните услуги – стандарти, критерии, нормативна рамка 
04 юни – София, Обучителен център: Обсъждане и приемане на материалите за Националния форум на доставчиците на социални услуги и Общото събрание на НАСО 
02 юли – Велинград:  Обучителен семинар (предстои уточняване на темата с членовете от Пазарджик и региона)
25 септември – София, Обучителен център: Национален семинар - Добри практики, проблеми и развитие на услугата Център за настаняване от семеен тип 
22 октомври – София, Обучителен център: Дискусионен семинар – Обсъждане за предложения към Плана за изпълнение на Стратегията за дългосрочна грижа за възрастни хора 
12 ноември – София, Обучителен център: Обучителен семинар – Актуални промени и проекти за промени в нормативни актове в областта на социалните услуги 
27 ноември – Годишен семинар на НАСО
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
НАСО и Nasoki.bg вече и във Facebook
В продължение на политиката на Национален алианс за социална отговорност за повишаване на информираността в областта на социалните политики и услуги и стремежа за предоставяне на повече възможности за сътрудничество на национално и международно ниво, вече можете да откриете най-актуалното от социалния сектор у нас и по света и във Фейсбук. Като най-бърза медия в реално време, Facebook страницата на НАСО ще ви даде възможност да следите събитията и инициативите на НАСО и членовете на организацията. 
Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Представиха годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите
Комисията по здравеопазването единодушно прие на заседанието си на 30 януари 2014 г. Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия през 2012 г. Документът е обективен и данните от него ще бъдат полезни при обсъждането на проекта на национална здравна стратегия 2014 - 2020 г. отбелязаха по време на дебатите народните представители от комисията. Председателят на Комисията по здравеопазването Нигяр Джафер посочи, че документът показва малки крачки в положителна посока, но България продължава да държи незавидни места в класациите. Като пример за това тя посочи намаляването на броя на абортите през 2012 г. и подчерта, че въпреки това те са два пъти повече от средното ниво в ЕС.                                                                            Вижте повече

Всяка трета къща у нас - празна
Близо 30% от общия жилищен фонд в България не се стопанисва, съобщи Минчо Бенов, представител на новосформираната Коалиция за подобряване на жилищните условия в България. По думите му един от проблемите е, че техният дял непрекъснато нараства, защото собствениците не могат да бъдат задължавани по никакъв начин да ги поддържат. В България много хора продължават да живеят в условия, неприемливи за стандартите в Европейския съюз (ЕС), информират още от организацията. Особено тежка е ситуацията в селските райони, които са 81% от територията на България и се обитават от 42 на сто от българите. Заради масовата бедност хората живеят в неподходящи за това къщи.         
Вижте повече

Повече заетост, намаляване на бедността
Повече заетост, намаляване на бедността. Така най-кратко може да се характеризира онова, което правителството отчете като социална насоченост в дейността си за седем месеца. Разширяването на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови работни места за временна заетост целят смекчаване на ефектите от растящата безработица. В тази връзка се направи опит за модел в прогнозиране развитието на пазара на труда в дългосрочен план. Стартира подготовката на проучване на потребностите на работодателите от работна сила с по-ясни от досегашните характеристики и перспективи, които биха намалили тревогите около търсенето на хора за работата, а не обратното.                         Вижте повече
Варна строи социални жилища
Проектно предложение на Община Варна по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. получи одобрение за финансиране. С Решение № РД-02-36-61/24.01.2014г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. е одобрена за финансиране безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 889 918,03 лв.                                                                Вижте повече
Изграждат младежки центрове в четири общини
В градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич ще бъдат изградени младежки центрове. Дейностите се финансират по Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/. Договорите за изпълнение връчи министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова на съответните кметове и представители на общини. ФМ на ЕИП представлява принос на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и подобряване на взаимоотношенията между страните-донори и страните-бенефициенти. През новия програмен период 2009 – 2014 г. МОН е избрано за Програмен оператор на две от програмите, финансирани по ФМ на ЕИП – фонд за стипендии, и Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. 
Вижте повече
Община „Тунджа” - модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община „Тунджа", финансиран с европейски средства по Оперативна програма „Административен капацитет", представи ръководния екип на проекта на встъпителна конференция, която се проведе на 28.01.2014 г. Участие в пресконференцията взеха кметът на общината Георги Георгиев, председателят на общинския съвет Нели Славова, заместник-кметовете, общински съветници, представители на фирмите – изпълнители по проекта, на бизнеса, неправителствени организации, регионални структури и медии.                                                               Вижте повече
БЦНП събира добри практики
Български център за нестопанско право кани активните НПО-та в България да представят своя успешен опит в социалната сфера. Целта на БЦНП е да събере информация за сполучливи практики с участието на НПО в процеса на вземане на решения, реализирани в областта на образованието, социалните политики, здравеопазването и др. подобни. Успешните партньорства ще бъдат популяризирани на Информационния портал за НПО в България, като най-интересните ще бъдат описани и включени в сборник „Мостове – партньорство в стратегии и действия".                                   Вижте повече

Колите на хора с увреждания влизат в регистър
Агенцията за социално подпомагане ще вписва в регистър обема на двигателя и мощността в конски сили на колите, които са собственост на инвалиди и на родители на деца с увреждания. Това предвиждат промени в наредба на социалния министър Хасан Адемов за реда, по който хората с над 50% призната инвалидност и на родителите на деца с увреждания се отпускат безплатни винетки.                 Вижте повече
Кърджалийски ученици обменят опит с италианци и германци
Ученици от Професионална гимназия по електроника в Кърджали участваха във втората международна среща по проект „Един с друг вместо един до друг" в италианския град Асизи. Темата на дискусията е "Помощ вместо обществена изолация" насочена към проблемите на бездомните и бедни хора. Партньорите от България, Германия и Италия са разделени на 4 групи като всяка разглежда различен аспект на бедността. Младежите посещават и център за грижа за хора с тежки физически и ментални увреждания.                     Вижте повече
„У дома – най-доброто за децата“ в Луковит
"Ако някъде в специализираните институции има деца от Луковит, които са с увреждания или в риск, нека заедно ги издирим и доведем тук" - апелира заместник-кметът на община Луковит Цветенка Хаджиева, по време на пресконференция за началото на проект „Удома – най-доброто за децата“. Тя призна, че в емоционален аспект, това ще бъде най-тежкият момент, но Общината е решена да покаже, че може и ще работи единствено в интерес на децата.                 Вижте повече
Социалният кооператив - добри практики и възможности за интеграция
Социални кооперативи могат да решат проблема с липсата на места в детските градини във Варна. Това е един от изводите, които представители на сдружение "Форум гражданско общество" направиха от визита в Италия, съобщи на пресконференция Ивелина Кръстева, координатор на проекта "Социалният Кооператив - добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи". Друг проблем, който могат да решат социалните кооперативи е въпроса с ученическото и столово хранене, допълни тя.                    Вижте повече
Успешна реализация на проект "Независим живот и грижа в дома" в Ценово
Дванадесет месеца успешно се реализира Проект „Независим живот и грижа в дома” в Община Ценово, информират от общинската администрация. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0127-С0001 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проекта е 15 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 12 месеца.                                                                      Вижте повече
ИНТЕРВЮТА
Ева Жечева: Извели сме 4877 деца от семействата им заради риск
Ева Жечева е родена през 1959 г. Магистър по български език и литература от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Работила е в областта на защитата на правата на децата, спазването на стандартите на социалните услуги за деца и за хора с увреждания. Ръководила е Държавната агенция за закрила на детето в периода 2001 - 2002 г.
Бургас: Ентусиазъм и ангажираност за по-добър живот
Мая Казанджиева е директор на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт“ в Община Бургас. На тази длъжност е от три години, но е извървяла цялата административна стълбица в Община Бургас. Започва работа като старши експерт по социални дейности през 2004 г. и това е първото работно място, което Община Бургас разкрива за специалист по социални политики и услуги на местно ниво.
Варна: Нов фокус – качество на социалните услуги
Д-р Лидия Маринова е заместник-кмет на Община Варна по Социални дейности, здравеопазване, превенции, образование и младежки дейности. Завършила е Медицинския университет във Варна. Над 30 години работи като педиатър. Омъжена е, с две деца. Работила и с неправителствени организации в областта на здравеопазването и социалните дейности. 
План за действие по социална икономика  2014 г. - 2015 г.
МЕТОДИКА за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания на основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.
Tрети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия 2014-2020
Национална стратегия за дългосрочна грижа (окончателен вариант)
Национален план за действие по заетостта през 2014 г.
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г.
Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2013-2015 г.
Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
Конкурс "Проект на годината"

За девета поредна година фондация Лале обявява Конкурс "Проект на годината" - за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера за 2013 година. Инициативата се провежда в отговор на многото добри проекти, реализирани в България. 

Публично признание на многобройните активисти и доброволци, които помагат на другите за да бъде животът им по-лесен, а градовете и селата на България по-добро място за живеене е сред мотивите за организиране на конкурса. Дарителските програми и събраните средства не могат да променят живота ни без участието и приноса на многобройните мотивирани и отговорни за общността си хора, посочват от Фондацията.
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Следете ежеседмичните бюлетини на НАСО, интернет страницата на НАСО на www.naso.bg и страницата на НАСО във Facebook за точни подробности относно мястото и часа на провеждане на националните семинари и други събития на НАСО.


