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 КАЛЕНДАР 

10 февруари - Св. мъченица Валентина и Св. Хара-

лампи . Имен ден празнуват Валентина, Валя, Вален-

тин,Вальо, Харалампи, Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка. 

11 февруари -  Международен ден на болните 

Международен ден за безопасен интернет 

12 февруари - Международен ден на Дарвин 

Ден на червената ръка (УНИЦЕФ) 

13 февруари - Световен ден на радиото 

14 февруари - Трифон Зарезан (по нов стил) 

Ден на българския археолог 

Свети Валентин (католически празник) и Ден 

на влюбените 

16 февруари - Международен ден на пощальоните и 

куриерите 

 

НАСО честити на всички  

предстоящите празници! 
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 НОВИНИ ОТ НАСО 

Стратегическите приоритети на Р България в контекста 

на Споразумението за партньорство с ЕК за периода 2014

-2020 

На 4 февруари 2014г. се проведе заседание на Консултатив-

ния съвет по национална сигурност. Темата на КСНС бе 

„Стратегическите приоритети на Република България в кон-

текста на Споразумението за партньорство с Европейската 

комисия за периода 2014–2020 г.”. На заседанието при пре-

зидента Росен Плевнелиев присъстваха премиерът Пламен 

Орешарски, председателят на парламента Михаил Миков, 

председателите на парламентарните групи, вицепремиерът и 

министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, министъ-

рът на външните работи Кристиан Вигенин и други. Осем са 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

НАСО участва в разработването на Национален социален 
доклад на Р България 

На 6 февруари 2014 г. в Министерство на труда и социалната 

политика беше проведена първата среща на новосъздадена-

та междуведомствена работна група за разработване на На-

ционален социален доклад на Р България 2013-2014 г. Наци-

онален алианс за социална отговорност (НАСО) е включен в 

състава на работната група, заедно с широк кръг институции 

и партньори - МТСП, Агенция по заетостта, НОИ, НСИ, ми-

нистерства, неправителствени организации, социални парт-

ньори.                                                                      Вижте повече 
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основните стратегически приоритети, дефинирани в Нацио-

налната програма за развитие: България 2020.   Вижте повече 

 

ЕС - нови схеми за здравословно хранене в училищата 

ЕС предлага да подсили своите програми за здравословно 

хранене в училищата в отговор на неправилното хранене при 

децата. В новата схема ще бъдат обединени 2 съществуващи 

програми — схемата за плодове в училищата и схемата за 

мляко в училищата, в рамките на които се предоставя финан-

сиране за раздаване на плодове и мляко в училищата и се 

насърчава образованието по въпросите на здравословното 

хранене. Всяка година около 30 млн. деца в ЕС се възползват 

от тези програми.                                                     Вижте повече 

 

Агенция по заетостта ще работи за български студенти в 

чужбина 

Агенцията по заетостта (АЗ) ще съдейства на българските 

студенти в чужбина, при намирането на работа, която да отго-

варя на международното им образование. За да започне бър-

за и активна комуникация с младите хора зад граница, АЗ изп-

раща експерт в седем европейски столици, в които има най-

висока концентрация на български студенти – Мадрид, Париж, 

Лондон, Брюксел, Амстердам, Берлин и Виена. По този начин 

АЗ се включва в инициативата на Българската агенция за ин-

вестиции (БАИ), която организира срещи с наши студенти и 

работници в общо 13 града в света, за да им представи въз-

можностите за реализация у нас.                           Вижте повече 

 

Бяха одобрени първите проекти по "Растеж и устойчиво 

развитие на регионите" 

Правителството одобри списъка на проектите и програмите, 

които ще бъдат изпълнявани по първата публична инвестици-

онна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. 

Утвърдени бяха общините и министерствата, отговорни за 

реализирането им, както и разпределението на публичните 

средства по програмата. С постановлението си правителство-

то гарантира прозрачното разходване на средствата по инвес-

тиционната програма, които са насочени към постигане на 

икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, пови-

шаване на конкурентоспособността на икономиката и създава-

не на възможност за генериране на заетост и доходи.  

Вижте повече 

 

Правителството отпусна на общините 500 млн.лв за бла-

гоустройство и заетост 

„Разпределихме 499 345 000 лв. от Публичната инвестицион-

на програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" за 

приоритетни програми и проекти на общините и министерст-

вата за благоустройство на общините и с цел осигуряване на 

заетост". Това заяви министърът на финансите Петър Чоба-

нов след заседанието на МС на 4 февруари, на което беше 

прието Постановление за одобряване на списъка на одобре-

ните проекти/програми, отговорните за тяхното изпълнение 

общини и министерства и разпределението на целевите сред-

ства по Публичната инвестиционна програма. Постигнато е 

покритие на цялата територия на страната, като няма пропус-

нати региони и ресурсът на Програмата ще стигне за всички 

приоритетно оценени и класирани проекти на общините - 

уточни още финансовият министър.                      Вижте повече 
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 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Защо българите не вярват на медиите 

Има ли в България независима журналистика? Защо 25 годи-

ни след прехода към демокрация само един от всеки седем 

българи вярва, че медиите са свободни? Георги Папакочев 

обобщава мнения на експерти по повод едно проучване. Са-

мо 14% от българите вярват, че в страната има независима 

журналистика, а сред софиянци този процент е дори наполо-

вина по-нисък. Това показва представително проучване на 

агенция "Маркет линкс", проведено по поръчка на фондация 

"Конрад Аденауер". В годишния доклад за политическата 

журналистика в България, представен от фондация "Медийна 

демокрация" и фондация "Конрад Аденауер" в София, се съ-

държат и други тревожни констатации.                Вижте повече 

 

Бездомниците на България 

Според официалната статистика, всяко шесто жилище в Бъл-

гария отдавна пустее. Същевременно броят на бездомниците 

в страната расте - особено в София и в другите по-големи 

градове. Защо се стига дотам? Те бродят по софийските ули-

ци и често надничат в контейнерите за боклук. Не разчитат на 

милостиня, събират вторични суровини. Няма начин да не ги 

познаете - по парцаливите дрехи, помръкналите очи и брадя-

салите лица. Думата е за бездомниците. Според полицията 

броят им в София е около 200 души. По данни на неправи-

телствени организации обаче тази цифра е поне 10 пъти по-

висока. Националният статистически институт няма данни и 

не извършва наблюдения по темата.                   Вижте повече 

 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

София представи Мобилна работилница за градски ини-

циативи в международен конкурс 

София подаде апликационната си форма за участие в меж-

дународния  конкурс  на  фондация  Блумбърг 

„Предизвикателство за кметове”. В петък идеята „Мобилна 

работилница за градски инициативи” на арт организацията 

„Дистръктив Криейшън” беше подадена официално от София 

като иновативен способ за справяне с мащабен градски 

проблем. Работилницата e предложение за съвместно разре-

шаване на проблемите от градската среда от творци, специа-

листи и доброволци, които чрез методите на изкуството да 

трансформират градската визия, разчупвайки стереотипните 

рамки. Идеята на проекта може да бъде синтезирана в изре-
чението „да вземем нещата в свои ръце” и цели да мобили-

зира гражданите да участват активно в подобряването и де-

корирането на градската среда.                           Вижте повече 

 

"Работилница за родители" в Смолян 

На 01.02.2014 г. се проведе последната 12 работилница с 

родители от първият етап на Програмата „Работилница за 

родители – да пораснем заедно” на УНИЦЕФ – България, 

ФИЦЕ – България и Община Смолян. Програмата използва 

методите на групова работа. Проведоха се 12 тематично 

свързани сесии, с родители на деца от 0 до 4 години. Сесии-

те бяха с продължителност от 2 часа. Водеха се от екип от 

двама специалисти – Елена Костадинова и Цонка Дурева, 

които имат предварителна подготовка и познания за ранното 

детско развитие. Специалистите и родителите бяха партньо-

ри, които си сътрудничеха активно по време на сесиите в 

търсенето на решения за изпълнение на родителските отго-

ворности.                                                                Вижте повече 
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Варна осигурява безплатни консултации за деца с проб-

лемно поведение 

Безплатни консултации за деца с проблемно поведение за-

почват през март във Варна по общинска програма към ди-

рекция „Превенции” и Комисията за борба с противообщест-

вени прояви на малолетни и непълнолетни лица. Работата 

на екипите обхваща деца, които са потърпевши, тъжители 

или свидетели на престъпления или на насилие, деца с про-

тивообществени прояви, с възпитателни мерки или такива, 

които са застрашени от извършване на престъпления и про-

тивообществени прояви. Провеждат се консултации и със 

семействата на децата.                                         Вижте повече 

Дом за деца в София прекрати дейността си 

От 1 февруари 2014г. домът за деца „Свети Иван Рилски" в 

София преустанови своята дейност със заповед на изпълни-

телния директор на Агенцията за социално подпомагане след 

изпълнение на регламента на действащото законодателство 

и нормативните стъпки за закриване на специализирана инс-

титуция за деца. Закриването на тази институция за деца от 

3 до 7 години бе осъществено по план на Столична община, 

реализиран съвместно с държавните организации, работещи 

в областта на закрилата на детето, както и с подкрепата на 

неправителствения сектор.                                   Вижте повече 

Обучение „Моите права – моят глас“ на ЦСРИ-Велико 

Търново 

От 14 до 18 януари трима от потребителите на ЦСРИ за въз-

растни и лица с увреждания над 18г. – Велико Търново взеха 

участие в обучение в хотел „Света София” гр.София. Обуче-

нието бе организирано от фондация ИСУО и представители 

на организация Иновия – Австрия в рамките на междунаро-

ден проект „Моите права – моят глас”. Проектът провежда 

обучение на обучители по правата на хората с увреждания. 

Самият обучителен екип на Иновия – Австрия се състои от 

хора с увреждания и основната насока на трейнинга е към 

Конвенцията на ООН за хора с увреждания.       Вижте повече 

Кампанията „Стотинковата война” продължава и през 

2014г. 

На 06.02.2014 г. в сградата на Община Бургас Сдружение 

„Усмивка”, член на НАСО, проведе пресконференция, с цел 

отчитане резултатите от инициативата „Стотинкова война”. 

Самата кампания продължи през цялата 2013 година, като 

идеята беше да се събират жълти стотинки. Със събраната 

сума от 1 600 лв. се закупиха две инфузионни помпи, които 

бяха дарени на МБАЛ Бургас.                                 Вижте повече 

В Ловеч отвориха врати четири нови сгради за социални 

услуги 

7 февруари 2014 г. в Ловеч бяха открити четири сгради за но-

ви социални услуги. Сред официалните гости бяха министъ-
рът на труда и социалната политика Хасан Адемов, председа-

телят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жече-

ва, изпълнителният директор на Агенцията за социално под-

помагане Ивайло Иванов и кметът на община Ловеч Минчо 

Казанджиев. „Сред основните ангажименти на Правителството 

е да развива политики, насочени към гарантиране правото на 

всяко дете да има семейство или среда близка до семейната”, 

подчерта министър Адемов по време на откриването.  

Вижте повече 

Пациентски информационен център за онкоболни отвори 

врати в Бургас 

Първият в страната Пациентски информационен център за 

онкоболни отвори врати в Бургас. Това се случи на датата, на 

която отбелязваме Световния ден за борба с рака. Центърът 

се намира в партерно помещение на бул. “Демокрация“ №104, 

като достъпът до него е улеснен, защото разполага с рампа за 

инвалиди. Целта на пациентския център е да помогне на хора-

та с онкологични заболявания при комуникацията им с инсти-

туции, намирането на информация и консултация с лекари. 

Неправителствената организация, която изпълнява проекта е 

Сдружение „Онкоболни и приятели”, член на Национален али-

анс за социална отговорност.                                 Вижте повече 
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Хабитат България стартира проект „За по-добри жилища“ 

От февруари 2014 г. Хабитат България стартира изпълнение-

то на още един проект, финансиран по Програмата за подкре-

па на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 

2009-2014г. Общата стойност на проекта е € 24 495, като без-

възмездната финансова помощ е в рамките на € 21 996. Про-

ектът се изпълнява в партньорство с три местни организации, 

работещи за подобряване на социално-икономическия статус 

на социално-уязвими групи: „Клуб на НСО“, Търговище, Фон-

дация „Здраве и социално развитие“, София и НЧ „Васил 

Левски 1965“,Кюстендил.                                       Вижте повече 

Приключва изпълнението на социален проект в община 

Бяла 

Приключва изпълнението на проект "Помощ в дома за хора с 

различни видове увреждания и самотно живеещи хора в об-

щина Бяла", финансиран от Оперативна програма "Развитие 

на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския соци-

ален фонд на Европейския съюз. Проектът е по приоритетна 

ос 5: "Социално включване и насърчаване на социалната 

икономика", схема за предоставяне на безвъзмездна финан-

сова помощ BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома". Стойността 

на проекта е 174 285,28 лева. Продължителността е 14 месе-

ца, от които 12 месеца се предоставя социалната услуга 

"Помощ в дома". За това време услуги получиха 63 лица - 

болни самотни възрастни хора, младежи и деца с различни 

увреждания и самотни лица жители на община Бяла.  

Вижте повече 

Трудова заетост по четири програми в община Сливен 

26 души са назначени от 1 януари в рамките на програмата 

„От социални помощи към осигуряване на заетост” в община 

Сливен. Новоназначените ще заемат длъжността ”сътрудник 

социални дейности” в продължение на 12 месеца и ще рабо-

тят на 6-часов работен ден. По същата програма допълнител-

но работят и 20 общи работници на 4-часов работен ден в 

населените места на общината. Програмата ще осигурява 

заетост до 31 март. От 1 април по същата програма ще бъдат 

назначени още 44 общи работници за период от 9 месеца в 

населените места на община Сливен.                  Вижте повече 

Нов ЦНСТ в Симитли 

Общински съвет-Симитли гласува допълнение в годишния 

план за 2014 година по изпълнение на общинската стратегия 

за развитие на социалните услуги 2011 – 2015. Това съобщи-

ха от пресцентъра на общината. Планът е допълнен с въз-

можността за разкриване и на Център за настаняване от се-

меен тип за лица с умствена изостаналост. Услугата ще оси-

гурява резидентна грижа за лица с умствена изостаналост, 

които имат нужда от подкрепа за справяне с ежедневните си 

нужди. Новата услуга се явява допълнение на приетата в 
плана за изграждане на център за настаняване от семеен тип 

за деца.                                                                    Вижте повече 

Дом за деца в риск беше открит в Силистра 

Дом за деца в риск бе открит на 6 февруари 2014г. в Силист-

ра. Проектът е по оперативна програма за регионално разви-

тие, а стойността му е 813 539 лева, съобщи БТА. Центърът 

за настаняване от семеен тип ще подслони 14 деца и младе-

жи с увреждания през месец март. Обзавеждането е съобра-

зено с възрастта на децата и техните потребности, има къто-

ве за четене, почивка и активни занимания. Дворът е благоус-

троен, поставени са детски съоръжения.             Вижте повече 

Започна строителството на три ЦНСТ във Велико Търно-

во 

Започна строителството на три центъра за настаняване от 

семеен тип на територията на Велико Търново. Центровете 

се изграждат по проект по ОП „Регионално развитие” 2007 – 

2013, който Община Велико Търново стартира преди две го-

дини. Две от къщите ще бъдат разположени в двора на Дома 

за стари хора „Венета Ботева”, а третата ще е на ул. „Колоня 

товар” в квартал „Колю Фичето”. Вече са излети основите на 

една от сградите, намиращи се в Старческия дом и са започ-

нати изкопни дейности на ул. „Колоня товар”.      Вижте повече 
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 ИНТЕРВЮТА 

Лазар Лазаров: Няма възможност за детски надбавки на 

всички 

Лазар Манолов Лазаров – заместник-министър на труда и 

социалната политика. Завършва УНСС и специализира в 

Международната организация на труда. От август 2009 г. 

е главен експертен сътрудник към Комисията по труда и 

социалната политика на Народното събрание. В периода 

август 2005 – юли 2009 г. заема длъжности в Министерст-

вото на труда и социалната политика като съветник на 

министъра и заместник-министър. 

Акад. Светлин Русев: През 2014 г. да се разделим с омра-

зата 

Светлин Русев е роден на 14 юни 1933 г. в Плевен. Завърш-
ва Художествената академия в класа на Дечко Узунов. 

Между 1975 и 1988 г. заема различни ръководни постове в 

културата - шеф на СБХ, зам.-председател на Комитета 

за култура, директор на Националната галерия. Бил е два 

пъти депутат - преди и след 10 ноември 1989 г. Сред де-

сетките му титли и отличия у нас и по света са академик 

и орден „Стара планина“ I степен. 

 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Компании дариха книги по програмата „Култура и нацио-

нална идентичност“ 

За трета поредна година Геотехмин и Елаците-Мед осъщест-

вяват програмата си за знание и образование „Култура и на-

ционална идентичност“, която е част от корпоративната соци-

ална отговорност на дружествата. Програмата е насочена 

към възраждането на духовните ценности у младото поколе-

ние в регионите, където компаниите развиват дейност. От 

името на двете фирми бяха извършени безвъзмездни даре-

ния с подбрани заглавия на български и чуждестранни автори 

на детски градини в Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, 

Пирдоп, Челопеч, Антон, Берковица и Белоградчик.  

Вижте повече 

Инж. Никола Добрев: Пари има, няма хубави проекти 

Инженер Никола Добрев е шеф на надзорния съвет на Ком-

бината за цветни метали (КЦМ) край Пловдив и председател 

на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД. Той бе награден 

с почетния знак на Химико-технологичния и металургичен 

университет - София (ХТМУ). Ректорът проф. Митко Георгиев 

отличи и Никола Треан (изпълнителен директор на "Аурубис" 

АД). Двете фирми са сред най-големите инвеститори във 

високи технологии у нас и партньори на университета.  

Вижте повече 

 КУЛТУРА 

Благотворителна изложба "Изкуството да продължиш" 

в Бургас 

В Пациентския информационен център за онкоболни в Бур-

гас беше открита благотворителна изложба „Изкуството да 

продължиш“. Изложбата е посветена на Световния ден за 

борба с рака, културната проява събра десетки десетки он-

коболни и техни приятели, сред които и представителки на 

Зонта клуб – Бургас. Те с интерес разгледаха картините на 

младата художничка Наталия Ангелова, която предоставя 

част от приходите от продажбата на картините на сдружение 

„Онкоболни и приятели“ за създаване на ателие за арт тера-

пия за онкоболни жени.                                         Вижте повече 
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10-14 февруари – Ловеч, Информационни срещи за младежи 

10 февруари - Кюстендил, ОИЦ – работна среща с медии 

Габрово, Информационна среща 

Тунджа, Работно посещение на зам.-министър Лазар 

Лазаров и изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане Ивайло Иванов 

11 февруари – София, Информационна среща на ОИЦ 

Ново село, Информационна среща на ОИЦ 

12 февруари – Русе, Информационна среща в Русенски уни-

верситет 

13 февруари – Ружинци, Информационна среща на ОИЦ 

20 февруари – София, Гранд хотел „София, Награждаване 

на финалистите в Програма за социално предприемачество 
на БЦНП 

6 март – София, парк-хотел „Москва, Общо събрание на На-

ционално сдружение на общините на Р България; Дневен ред  

Вижте също: Стратегически план на НСОРБ за 2014 - 
2020 г., Програма за дейността на НСОРБ за 2014 г., 

Резултати от дейността на НСОРБ 

15 март – София, Форум „Ключ“ – Сподели промяната! 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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

Предвижда се да участват доставчици на услугата Защи-
тено жилище и експерти. Целта на срещата е да се обсъ-
дят проблеми и предизвикателства пред управлението и 
изпълнението на услугата, ще бъдат представени вижда-
ния за мястото на трудовата заетост в услугата и ще 
бъдат изведени предложения за перспективи за развитие 
на услугата. 

19 февруари – Търговище, 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 региона. В рамките на регионалната 
среща Национален алианс за социална отговорност ще 
представи различни възможности за национално и междуна-
родно партньорство и сътрудничество за по-добри социал-
ни 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. 

 

Конкурс АГОРА 2013 

Конкурс АГОРА стартира петото си издание за най-
успешна инициатива за общностно развитие, реализирана 
от читалище с нов регламент, в областите: „Общност в 
развитие"; „Солидарност и хуманност"; „Изкуство и култура 
за развитие"; „Перспективи за израстване"; „Най-
продуктивно партньорство". Победителят в конкурса ще 
бъде избран измежду тях с прекия вот на аудиторията по 
време на официалната церемония, която ще се проведе на 
14 март 2014 г. Краен срок за кандидатстване: 23 февруа-
ри 2014 г.                                                             Вижте повече 
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 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) 

Национален иновационен фонд (31 март) 

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност 
от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен 

на увреждане (28 февруари) 

Програма за подкрепа на НПО в България (31 март) 

Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работ-

на среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и 

оборудване на работните им места (10 март) 

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегрира-

не на хора с трайни увреждания в специализирана работна 

среда (10 април) 

 

 

Покани за заявяване на интерес - ЕК 

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

измерване между Служби по заетостта (информацията е на 

англ. език) 

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. 

НАСО      Nasoki.bg 
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 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Стратегия за Е-архивиране 2014 – 2020 

Стратегия за развитие на електронното управление в Репуб-

лика България 2014 – 2020 г. 

Индикатор на икономическата активност в България за трето-

то тримесечие на 2013г. 

Проект на Наредба за минималните изисквания за микрокли-

мата на работните места 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на На-

редбата за установяване, разследване, регистриране и отчи-

тане на трудовите злополуки 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на На-

редбата за пенсиите и осигурителния стаж 

Проект на "Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за осво-

бождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспо-

собност или вид и степен на увреждане и лица или семейст-

ва, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст и до завършване на средно образование, но не по-

късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване 

на републиканските пътища." 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на На-

редбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждава-

не, обжалване и отчитане на професионалните болести 

Проект на Постановление за изменение и допълнение на На-

редбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения 
за безработица 

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. 
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Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
10-14 февруари – Ловеч, Информационни срещи за младежи
10 февруари - Кюстендил, ОИЦ – работна среща с медии
Габрово, Информационна среща
Тунджа, Работно посещение на зам.-министър Лазар Лазаров и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов
11 февруари – София, Информационна среща на ОИЦ
Ново село, Информационна среща на ОИЦ
12 февруари – Русе, Информационна среща в Русенски университет
13 февруари – Ружинци, Информационна среща на ОИЦ
20 февруари – София, Гранд хотел „София, Награждаване на финалистите в Програма за социално предприемачество на БЦНП
6 март – София, парк-хотел „Москва, Общо събрание на Национално сдружение на общините на Р България; Дневен ред 
Вижте също: Стратегически план на НСОРБ за 2014 - 2020 г., Програма за дейността на НСОРБ за 2014 г., Резултати от дейността на НСОРБ
15 март – София, Форум „Ключ“ – Сподели промяната!
Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
КАЛЕНДАР
10 февруари - Св. мъченица Валентина и Св. Харалампи . Имен ден празнуват Валентина, Валя, Валентин,Вальо, Харалампи, Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка.
11 февруари -  Международен ден на болните
Международен ден за безопасен интернет
12 февруари - Международен ден на Дарвин
Ден на червената ръка (УНИЦЕФ)
13 февруари - Световен ден на радиото
14 февруари - Трифон Зарезан (по нов стил)
Ден на българския археолог
Свети Валентин (католически празник) и Ден на влюбените
16 февруари - Международен ден на пощальоните и куриерите

НАСО честити на всички 
предстоящите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 1 
Коментари и анализи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   3
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3
Интервюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Корпоративна социална отговорност . . . . . . . . . . . . .  6
Култура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  8
Нормативни документи и промени . . . . . . . . . . . . . . .  9
ПРЕДСТОЯЩО
НОВИНИ ОТ НАСО
Стратегическите приоритети на Р България в контекста на Споразумението за партньорство с ЕК за периода 2014-2020
На 4 февруари 2014г. се проведе заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. Темата на КСНС бе „Стратегическите приоритети на Република България в контекста на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014–2020 г.”. На заседанието при президента Росен Плевнелиев присъстваха премиерът Пламен Орешарски, председателят на парламента Михаил Миков, председателите на парламентарните групи, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев, министърът на външните работи Кристиан Вигенин и други. Осем са основните стратегически приоритети, дефинирани в Националната програма за развитие: България 2020.   Вижте повече

ЕС - нови схеми за здравословно хранене в училищата
ЕС предлага да подсили своите програми за здравословно хранене в училищата в отговор на неправилното хранене при децата. В новата схема ще бъдат обединени 2 съществуващи програми — схемата за плодове в училищата и схемата за мляко в училищата, в рамките на които се предоставя финансиране за раздаване на плодове и мляко в училищата и се насърчава образованието по въпросите на здравословното хранене. Всяка година около 30 млн. деца в ЕС се възползват от тези програми.                                                     Вижте повече

Агенция по заетостта ще работи за български студенти в чужбина
Агенцията по заетостта (АЗ) ще съдейства на българските студенти в чужбина, при намирането на работа, която да отговаря на международното им образование. За да започне бърза и активна комуникация с младите хора зад граница, АЗ изпраща експерт в седем европейски столици, в които има най-висока концентрация на български студенти – Мадрид, Париж, Лондон, Брюксел, Амстердам, Берлин и Виена. По този начин АЗ се включва в инициативата на Българската агенция за инвестиции (БАИ), която организира срещи с наши студенти и работници в общо 13 града в света, за да им представи възможностите за реализация у нас.                           Вижте повече

Бяха одобрени първите проекти по "Растеж и устойчиво развитие на регионите"
Правителството одобри списъка на проектите и програмите, които ще бъдат изпълнявани по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Утвърдени бяха общините и министерствата, отговорни за реализирането им, както и разпределението на публичните средства по програмата. С постановлението си правителството гарантира прозрачното разходване на средствата по инвестиционната програма, които са насочени към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конкурентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи. 
Вижте повече

Правителството отпусна на общините 500 млн.лв за благоустройство и заетост
„Разпределихме 499 345 000 лв. от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите" за приоритетни програми и проекти на общините и министерствата за благоустройство на общините и с цел осигуряване на заетост". Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов след заседанието на МС на 4 февруари, на което беше прието Постановление за одобряване на списъка на одобрените проекти/програми, отговорните за тяхното изпълнение общини и министерства и разпределението на целевите средства по Публичната инвестиционна програма. Постигнато е покритие на цялата територия на страната, като няма пропуснати региони и ресурсът на Програмата ще стигне за всички приоритетно оценени и класирани проекти на общините - уточни още финансовият министър.                      Вижте повече
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
18 февруари – София, Обучителен център НАСО, Семинар “Добри практики, проблеми и развитие на услугата Защитено жилище”
Предвижда се да участват доставчици на услугата Защитено жилище и експерти. Целта на срещата е да се обсъдят проблеми и предизвикателства пред управлението и изпълнението на услугата, ще бъдат представени виждания за мястото на трудовата заетост в услугата и ще бъдат изведени предложения за перспективи за развитие на услугата.
19 февруари – Търговище, Регионален форум на доставчиците на социални услуги
На срещата ще присъстват представители на общинската и областната администрация, както и доставчици на социални услуги от региона. В рамките на регионалната среща Национален алианс за социална отговорност ще представи различни възможности за национално и международно партньорство и сътрудничество за по-добри 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.

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)
Национален иновационен фонд (31 март)
Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (28 февруари)
Програма за подкрепа на НПО в България (31 март)
Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места (10 март)
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда (10 април)


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
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. 6(3)/10.02.2014 г.
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
НАСО участва в разработването на Национален социален доклад на Р България
На 6 февруари 2014 г. в Министерство на труда и социалната политика беше проведена първата среща на новосъздадената междуведомствена работна група за разработване на Национален социален доклад на Р България 2013-2014 г. Национален алианс за социална отговорност (НАСО) е включен в състава на работната група, заедно с широк кръг институции и партньори - МТСП, Агенция по заетостта, НОИ, НСИ, министерства, неправителствени организации, социални партньори.                                                                      Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Защо българите не вярват на медиите
Има ли в България независима журналистика? Защо 25 години след прехода към демокрация само един от всеки седем българи вярва, че медиите са свободни? Георги Папакочев обобщава мнения на експерти по повод едно проучване. Само 14% от българите вярват, че в страната има независима журналистика, а сред софиянци този процент е дори наполовина по-нисък. Това показва представително проучване на агенция "Маркет линкс", проведено по поръчка на фондация "Конрад Аденауер". В годишния доклад за политическата журналистика в България, представен от фондация "Медийна демокрация" и фондация "Конрад Аденауер" в София, се съдържат и други тревожни констатации.                Вижте повече

Бездомниците на България
Според официалната статистика, всяко шесто жилище в България отдавна пустее. Същевременно броят на бездомниците в страната расте - особено в София и в другите по-големи градове. Защо се стига дотам? Те бродят по софийските улици и често надничат в контейнерите за боклук. Не разчитат на милостиня, събират вторични суровини. Няма начин да не ги познаете - по парцаливите дрехи, помръкналите очи и брадясалите лица. Думата е за бездомниците. Според полицията броят им в София е около 200 души. По данни на неправителствени организации обаче тази цифра е поне 10 пъти по-висока. Националният статистически институт няма данни и не извършва наблюдения по темата.                   Вижте повече
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
София представи Мобилна работилница за градски инициативи в международен конкурс
София подаде апликационната си форма за участие в международния конкурс на фондация Блумбърг „Предизвикателство за кметове”. В петък идеята „Мобилна работилница за градски инициативи” на арт организацията „Дистръктив Криейшън” беше подадена официално от София като иновативен способ за справяне с мащабен градски проблем. Работилницата e предложение за съвместно разрешаване на проблемите от градската среда от творци, специалисти и доброволци, които чрез методите на изкуството да трансформират градската визия, разчупвайки стереотипните рамки. Идеята на проекта може да бъде синтезирана в изречението „да вземем нещата в свои ръце” и цели да мобилизира гражданите да участват активно в подобряването и декорирането на градската среда.                           Вижте повече

"Работилница за родители" в Смолян
На 01.02.2014 г. се проведе последната 12 работилница с родители от първият етап на Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно” на УНИЦЕФ – България, ФИЦЕ – България и Община Смолян. Програмата използва методите на групова работа. Проведоха се 12 тематично свързани сесии, с родители на деца от 0 до 4 години. Сесиите бяха с продължителност от 2 часа. Водеха се от екип от двама специалисти – Елена Костадинова и Цонка Дурева, които имат предварителна подготовка и познания за ранното детско развитие. Специалистите и родителите бяха партньори, които си сътрудничеха активно по време на сесиите в търсенето на решения за изпълнение на родителските отговорности.                                                                Вижте повече
Варна осигурява безплатни консултации за деца с проблемно поведение
Безплатни консултации за деца с проблемно поведение започват през март във Варна по общинска програма към дирекция „Превенции” и Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица. Работата на екипите обхваща деца, които са потърпевши, тъжители или свидетели на престъпления или на насилие, деца с противообществени прояви, с възпитателни мерки или такива, които са застрашени от извършване на престъпления и противообществени прояви. Провеждат се консултации и със семействата на децата.                                         Вижте повече
Дом за деца в София прекрати дейността си
От 1 февруари 2014г. домът за деца „Свети Иван Рилски" в София преустанови своята дейност със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане след изпълнение на регламента на действащото законодателство и нормативните стъпки за закриване на специализирана институция за деца. Закриването на тази институция за деца от 3 до 7 години бе осъществено по план на Столична община, реализиран съвместно с държавните организации, работещи в областта на закрилата на детето, както и с подкрепата на неправителствения сектор.                                   Вижте повече
Обучение „Моите права – моят глас“ на ЦСРИ-Велико Търново
От 14 до 18 януари трима от потребителите на ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18г. – Велико Търново взеха участие в обучение в хотел „Света София” гр.София. Обучението бе организирано от фондация ИСУО и представители на организация Иновия – Австрия в рамките на международен проект „Моите права – моят глас”. Проектът провежда обучение на обучители по правата на хората с увреждания. Самият обучителен екип на Иновия – Австрия се състои от хора с увреждания и основната насока на трейнинга е към Конвенцията на ООН за хора с увреждания.       Вижте повече
Кампанията „Стотинковата война” продължава и през 2014г.
На 06.02.2014 г. в сградата на Община Бургас Сдружение „Усмивка”, член на НАСО, проведе пресконференция, с цел отчитане резултатите от инициативата „Стотинкова война”. Самата кампания продължи през цялата 2013 година, като идеята беше да се събират жълти стотинки. Със събраната сума от 1 600 лв. се закупиха две инфузионни помпи, които бяха дарени на МБАЛ Бургас.                                 Вижте повече
В Ловеч отвориха врати четири нови сгради за социални услуги
7 февруари 2014 г. в Ловеч бяха открити четири сгради за нови социални услуги. Сред официалните гости бяха министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев. „Сред основните ангажименти на Правителството е да развива политики, насочени към гарантиране правото на всяко дете да има семейство или среда близка до семейната”, подчерта министър Адемов по време на откриването. 
Вижте повече
Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас
Първият в страната Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас. Това се случи на датата, на която отбелязваме Световния ден за борба с рака. Центърът се намира в партерно помещение на бул. “Демокрация“ №104, като достъпът до него е улеснен, защото разполага с рампа за инвалиди. Целта на пациентския център е да помогне на хората с онкологични заболявания при комуникацията им с институции, намирането на информация и консултация с лекари. Неправителствената организация, която изпълнява проекта е Сдружение „Онкоболни и приятели”, член на Национален алианс за социална отговорност.                                 Вижте повече
Хабитат България стартира проект „За по-добри жилища“
От февруари 2014 г. Хабитат България стартира изпълнението на още един проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Общата стойност на проекта е € 24 495, като безвъзмездната финансова помощ е в рамките на € 21 996. Проектът се изпълнява в партньорство с три местни организации, работещи за подобряване на социално-икономическия статус на социално-уязвими групи: „Клуб на НСО“, Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие“, София и НЧ „Васил Левски 1965“,Кюстендил.                                       Вижте повече
Приключва изпълнението на социален проект в община Бяла
Приключва изпълнението на проект "Помощ в дома за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в община Бяла", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е по приоритетна ос 5: "Социално включване и насърчаване на социалната икономика", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 "Помощ в дома". Стойността на проекта е 174 285,28 лева. Продължителността е 14 месеца, от които 12 месеца се предоставя социалната услуга "Помощ в дома". За това време услуги получиха 63 лица - болни самотни възрастни хора, младежи и деца с различни увреждания и самотни лица жители на община Бяла. 
Вижте повече
Трудова заетост по четири програми в община Сливен
26 души са назначени от 1 януари в рамките на програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” в община Сливен. Новоназначените ще заемат длъжността ”сътрудник социални дейности” в продължение на 12 месеца и ще работят на 6-часов работен ден. По същата програма допълнително работят и 20 общи работници на 4-часов работен ден в населените места на общината. Програмата ще осигурява заетост до 31 март. От 1 април по същата програма ще бъдат назначени още 44 общи работници за период от 9 месеца в населените места на община Сливен.                  Вижте повече
Нов ЦНСТ в Симитли
Общински съвет-Симитли гласува допълнение в годишния план за 2014 година по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Планът е допълнен с възможността за разкриване и на Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост. Услугата ще осигурява резидентна грижа за лица с умствена изостаналост, които имат нужда от подкрепа за справяне с ежедневните си нужди. Новата услуга се явява допълнение на приетата в плана за изграждане на център за настаняване от семеен тип за деца.                                                                    Вижте повече
Дом за деца в риск беше открит в Силистра
Дом за деца в риск бе открит на 6 февруари 2014г. в Силистра. Проектът е по оперативна програма за регионално развитие, а стойността му е 813 539 лева, съобщи БТА. Центърът за настаняване от семеен тип ще подслони 14 деца и младежи с увреждания през месец март. Обзавеждането е съобразено с възрастта на децата и техните потребности, има кътове за четене, почивка и активни занимания. Дворът е благоустроен, поставени са детски съоръжения.             Вижте повече
Започна строителството на три ЦНСТ във Велико Търново
Започна строителството на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на Велико Търново. Центровете се изграждат по проект по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, който Община Велико Търново стартира преди две години. Две от къщите ще бъдат разположени в двора на Дома за стари хора „Венета Ботева”, а третата ще е на ул. „Колоня товар” в квартал „Колю Фичето”. Вече са излети основите на една от сградите, намиращи се в Старческия дом и са започнати изкопни дейности на ул. „Колоня товар”.      Вижте повече
Бр. 6(3)/10.02.2014 г.
ИНТЕРВЮТА
Лазар Лазаров: Няма възможност за детски надбавки на всички
Лазар Манолов Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика. Завършва УНСС и специализира в Международната организация на труда. От август 2009 г. е главен експертен сътрудник към Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание. В периода август 2005 – юли 2009 г. заема длъжности в Министерството на труда и социалната политика като съветник на министъра и заместник-министър.
Акад. Светлин Русев: През 2014 г. да се разделим с омразата
Светлин Русев е роден на 14 юни 1933 г. в Плевен. Завършва Художествената академия в класа на Дечко Узунов. Между 1975 и 1988 г. заема различни ръководни постове в културата - шеф на СБХ, зам.-председател на Комитета за култура, директор на Националната галерия. Бил е два пъти депутат - преди и след 10 ноември 1989 г. Сред десетките му титли и отличия у нас и по света са академик и орден „Стара планина“ I степен.
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Компании дариха книги по програмата „Култура и национална идентичност“
За трета поредна година Геотехмин и Елаците-Мед осъществяват програмата си за знание и образование „Култура и национална идентичност“, която е част от корпоративната социална отговорност на дружествата. Програмата е насочена към възраждането на духовните ценности у младото поколение в регионите, където компаниите развиват дейност. От името на двете фирми бяха извършени безвъзмездни дарения с подбрани заглавия на български и чуждестранни автори на детски градини в Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Пирдоп, Челопеч, Антон, Берковица и Белоградчик. 
Вижте повече
Инж. Никола Добрев: Пари има, няма хубави проекти
Инженер Никола Добрев е шеф на надзорния съвет на Комбината за цветни метали (КЦМ) край Пловдив и председател на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД. Той бе награден с почетния знак на Химико-технологичния и металургичен университет - София (ХТМУ). Ректорът проф. Митко Георгиев отличи и Никола Треан (изпълнителен директор на "Аурубис" АД). Двете фирми са сред най-големите инвеститори във високи технологии у нас и партньори на университета. 
Вижте повече
КУЛТУРА
Благотворителна изложба "Изкуството да продължиш" в Бургас
В Пациентския информационен център за онкоболни в Бургас беше открита благотворителна изложба „Изкуството да продължиш“. Изложбата е посветена на Световния ден за борба с рака, културната проява събра десетки десетки онкоболни и техни приятели, сред които и представителки на Зонта клуб – Бургас. Те с интерес разгледаха картините на младата художничка Наталия Ангелова, която предоставя част от приходите от продажбата на картините на сдружение „Онкоболни и приятели“ за създаване на ателие за арт терапия за онкоболни жени.                                         Вижте повече
Конкурс АГОРА 2013
Конкурс АГОРА стартира петото си издание за най-успешна инициатива за общностно развитие, реализирана от читалище с нов регламент, в областите: „Общност в развитие"; „Солидарност и хуманност"; „Изкуство и култура за развитие"; „Перспективи за израстване"; „Най-продуктивно партньорство". Победителят в конкурса ще бъде избран измежду тях с прекия вот на аудиторията по време на официалната церемония, която ще се проведе на 14 март 2014 г. Краен срок за кандидатстване: 23 февруари 2014 г.                                                             Вижте повече
Стратегия за Е-архивиране 2014 – 2020
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.
Индикатор на икономическата активност в България за третото тримесечие на 2013г.
Проект на Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Проект на "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища."
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
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.
Търсете ни на www.nasoki.bg
НАСО      Nasoki.bg



