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 КАЛЕНДАР 

19 февруари - Годишнина от смъртта на  

Васил Левски 

Световен ден за защита на китовете  

20 февруари -  Световен ден на социална  

справедливост 

21 февруари - Международен ден на майчиния език 

Св. Евстатий, архиепископ Антиохийски, 

имен ден празнуват: Евстати, Евста-

тий, Евстатия 

22 февруари - Световен ден на идеята за  

побратимяване 

Международен ден в подкрепа на жертви-

те на престъпления 

 

НАСО честити на всички  

предстоящите празници! 
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Правителството обмисля промени в трудовото и осигу-

рителното законодателство 

Министерството на труда и социалната политика има готов-

ност да обсъди основателни и балансирани предложения за 

промени в сферата на трудовото и осигурително законода-

телство. Практиката показва, че промени се извършват при 

наличието на консенсус между социалните партньори или 

при максимално сближаване на позициите им. Това каза ми-

нистърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на 

националния форум „Правителство-бизнес: Рестарт на ико-

номиката”, който се проведе на 11 февруари в НДК. Дискуси-

ята се организира по инициатива на министър-председателя 

Пламен Орешарски.                                               Вижте повече 

Свободното движение на работници укрепва европейс-

кия пазар на труда 

Правителството на България винаги е поддържало позиция-

та за пълно прилагане на правото на ЕС в областта на сво-

бодното движение на работници. Тя съвпада напълно с пози-

цията на Европейския парламент и Европейската комисия и е 

в съответствие с оценките, давани през годините за степента 

на реално осъществяване правото на свободно движение и 

неговото положително отражение върху икономиките в ЕС. 

Разбира се, като всяко право, то следва да се упражнява 

законосъобразно и заедно със съпътстващите го задълже-

ния. Това каза министърът на труда и социалната политика 

Хасан Адемов на среща с немски и български медии на 14 

февруари в Берлин, Германия.                            Вижте повече 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

НАСО    

Nasoki.bg 
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Еднократна финансова помощ за най-бедните в края отоп-

лителния сезон 

Правителството обсъжда отпускането на еднократна помощ 

от 30 лв. за хората с най-ниски доходи, съобщи министърът на 

труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването 

„Лице в лице” на бТВ на 12 февруари. Той поясни, че финан-

совата подкрепа ще получат около 270 хиляди души, а нужни-

те средства са 8.3 млн. лева. „Еднократна помощ ще бъде 

отпусната на хората, които получават енергийни помощи през 

този отоплителен сезон, които са 250 хиляди”, съобщи минис-

тър Адемов.                                                              Вижте повече 

 

ДАЗД се включи в Международния ден за безопасен ин-
тернет 

Държавната агенция за закрила на детето стана част от Меж-

дународния ден за безопасен интернет. „Един от основните 

приоритети на Държавната агенция за закрила на детето е 

осигуряването на безопасна среда за развитието на децата, 

които все по-рано започват да ползват интернет. За тях този 

начин на общуване е също толкова реален, колкото и във фи-

зическия живот. Ние, като институции, ангажирани със защи-

тата на правата им, трябва да гарантираме, че там няма да се 

чувстват неудобно, че ще намират вълнуващо, безопасно, 

образователно и подходящо за възрастта им съдържание”, 

заяви по време на откриването председателят на ДАЗД Ева 

Жечева.                                                                    Вижте повече 

 

ДАЗД предлага промени в Закона за убежището и бежан-

ците 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

Ева Жечева участва в заседанието на Националния операти-

вен щаб за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в 

следствие на увеличен миграционен натиск. На него присъст-

ваха заместник-министрите на вътрешните работи Васил Ма-

ринов и Пламен Ангелов, Николай Чирпанлиев - председател 

на ДАБ, главен комисар Николай Николов, директор на 

ГДПБЗН, представители на ръководството на дирекциите 

„Гранична полиция“, „Миграция“, Министерството на отбрана-

та, БЧК и други ангажирани с проблема институции.  

Вижте повече 

 

Пилотно въвеждане на дуалната система в образованието 

- от догодина 

„В страните, където е въведена дуалната система, се наблю-

дава най-ниската младежка безработица и броят на отпадна-

лите ученици е най-малък. Вече работим за постепенното 

въвеждане на тази система в средното образование, с цел 
учениците да придобиват умения и компетенции, съобразени 

с изискванията на бизнеса в определена професия.“. Това 

заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Ане-

лия Клисарова пред Националния форум „Правителство-

Бизнес”. Събитието се проведе в Националния дворец на кул-

турата по инициатива на министър-председателя Пламен 

Орешарски.                                                              Вижте повече 

 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

10% ръст на доходите сочи статистиката 

На 1228 лв. се равнява общият доход средно на лице от 

домакинство за четвъртото тримесечие на миналата година, 

съобщават от Националния статистически институт. Осно-

вен източник на доход на домакинствата продължава да 

бъде работната заплата, която формира 54% от общия до-

ход, сочи още статистиката. Доходите от заплата са 663 лв., 

което е с близо 10% повече спрямо същото тримесечие на 

предходната година. Вторият по значение източник на доход 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

за българските домакинства са доходите от пенсии. Относи-

телният им дял е почти без промяна и съставлява 25,4% от 

общия доход.                                                           Вижте повече 

 

Българите остават умерени оптимисти за ЕС 

След 7 години в Европейския съюз равносметката на бълга-

рите за изминалия период е противоречива, но те остават 

умерени оптимисти за членството на България и бъдещото 

развитие на Европа. Такава картина очертават данните на 

агенция Алфа Рисърч, които са част от проведения през яну-

ари 2014 г. мониторинг на обществено-политическите нагла-

си. Проучването е реализирано в периода 18-22 януари 2014 

г. сред 1050 пълнолетни граждани от цялата страна. Използ-
вана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по ос-

новните социално-демографски признаци.          Вижте повече 

Кампания за проектни идеи за стартиране на бизнес 

„Регионална агенция за предприемачество и иновации – 

Варна” (РАПИВ), член на Национален алианс за социална 

отговорност, стартира трета информационна кампания за 

набиране на кандидати за инкубиране в Бизнес инкубатор – 

Варна към РАПИВ. Кампанията на Бизнес инкубатор – Варна 

(БИ – Варна) е за набиране на проектни идеи за стартиране 

на бизнес или за откриване на ново направление в дейност-

та на съществуващи фирми.                                Вижте повече 

 

Кампания „Мартенички за УСМИВКА“ 

Сдружение „Усмивка“, Бургас, член на НАСО, стартира кам-

пания “Мартенички за усмивки”. Чрез кампанията ще се на-
бират на средства за организирането на Благотворителен 

бал за деца от аутистичния спектър под надслов „Бъди креа-

тивен, бъди включен, а не заключен за децата аутисти в Бур-

гас“. Балът ще бъде част от ежегодните кампании в световен 

мащаб за повишаване информираността на обществеността 

относно състоянията от аутистичния спектър и подобряване 

качеството на живот на аутистичните личности и техните се-

мейства.                                                                   Вижте повече 

 

Акция „Зъбки бели като гъбки” в Бургас 

Във връзка с 9 февруари – Световния ден на стоматолога 

СНЦ „Усмивка”-Бургас, член на Национален алианс за соци-

ална отговорност, провежда акция „Зъбки бели като гъбки”, 

която ще протече от 10 до 20 февруари. РЗИ Бургас са парт-

ньори на инициативата. В рамките на акцията екипът на СНЦ 
„Усмивка”, заедно с д-р Янакиева, детски стоматолог, ще про-

веде беседа на учениците от начален курс в ОУ „Княз Борис 

I”, Бургас, на тема: Как да поддържам устната си хигиена.  

Вижте повече 

 

Дневен център към КСУ “Свети Георги”, Пловдив отпраз-

нува рожден ден 

С торта и весела боулинг надпревара възпитаниците на Дне-

вен Център към КСУ “Свети Георги” – член на НАСО, в Плов-

див отпразнуваха 5 годишния си рожден ден. Това е първата 

услуга в комплекса, който се прочу в цялата страна с уникал-

ната си за социално заведение спортна база и амбицията да 

осъществи първия не само у нас, а и на Балканите, Социален 

Спортен Център. 45-те потребители на Дневния център, които 

са сред най-активните спортисти в Комплекса, показаха за-

видни умения и на боулинг надпреварата по случай рождения 

им ден.                                                                     Вижте повече 

 

Три социални центъра в Разград 

Успешно реализиран проект в областта на социалната сфера 

отчете община Разград. С еврофинансиране в Разград са 
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изградени два Центъра за настаняване от семеен тип и едно 

Защитено жилище – обяви ръководителят на проекта Нели 

Софрониева. В двата Центъра за настаняване от семеен тип 

и Защитеното жилище ще живеят общо 36 деца, изведени от 

социални институции. За тях ще се грижат 25 човека, те ще 

бъдат определени с конкурси – обясни Софрониева.  

Вижте повече 

 

Три центъра за настаняване от семеен тип има вече в 

Смолян 

Центровете за настаняване от семеен тип в Смолян са вече 

три, тъй като вече приключи изграждането на центъра и в 

квартал Устово по проект „Подай ръка” на община Смолян. 
Това каза за Радио „Фокус” – Смолян главният експерт от 

местната администрация, Сийка Табакова. Новият център, 

който е за деца с увреждания, ще заработи реално след 

одобряването на друг проект на общината, който е за пре-

доставянето на самата социална услуга и наемането на пер-

сонал. В него се предвижда се бъдат настанени 14 деца, а за 

тях ще се грижат 12 души.                                     Вижте повече 

 

“Шанс за деца и младежи от дома” във Враца 

39 човека ще бъдат наети на работа по новия проект на Об-

щина Враца “Шанс за деца и младежи от дома”. Проектът 

вече е одобрен от Агенцията за социално подпомагане и по 

него ще бъдат реализирани дейности на стойност 772 хил.лв. 

Проектните дейности са подбор и назначаване на персонал и 

лица за подкрепящи дейности, подготовка, преместване и 

настаняване на деца над три години и младежи с уврежда-

ния в Центровете за настаняване от семеен тип и в Защите-

ното жилище, предоставяне на социалните услуги.  

Вижте повече 

 ИНТЕРВЮТА 

Заместник-министър Лазар Лазаров: Старческите 

домове са отживелица 

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. 

 

Има завишение на лицата, потърсили подслон в 

кризисните центрове за настаняване в столицата 

Мина Владимирова, директор на Дирекция „Социални дей-

ности” към Столична община разказва за приютите за 

бездомни и как топлата зима се е отразила именно на без-

домните хора в София. 

 

Владимир Зарев: Идва поколение, което ще проме-

ни България 

Роден е през 1947 г. в София. Завършил е българска фило-

логия в СУ “Св. Кл. Охридски”. Работи в сп. “Съвременник” 

от 1973 г. като редактор, зав. отдел, зам. главен и главен 

редактор. Автор на 16 книги, 10 от които романи. По ро-
мана му “Битието” е заснет сериалът “Дървото на живо-

та”. 
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 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

 КУЛТУРА 

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 

Даренията намаляват данъците 

От офиса на Националната агенция за приходите /НАП/ в 

Добрич напомнят на гражданите, които декларират доходите 

си за изминалата година, че могат законно да намалят данъч-

ните си основи и съответно да платят по-малък данък, ако са 

правили дарения през 2013 година. С до 15% може да се на-

малят данъчните основи при дарение за културата или с до 

50 на сто при дарение в полза на фондовете за асистирана 

репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на 

детски ясли, градини, училища и други образователни инсти-

туции също могат да намалят данъка, включително в случаи-

те, когато са в натура.                                             Вижте повече 

 

Над 1 млн. лв. са дарени по ведомост за 12 години, отчете 

фондация 

В последните 12 години 1 096 098 лева са дарени по ведо-

мост за благотворителни каузи чрез фондация "Помощ за 

благотворителността в България". По данни на фондацията 

102 фирми са подкрепяли служителите си да даряват по ве-

домост, които са избирали сред 70 каузи. Най-голямото ме-

сечно дарение е 200 лв., а 9400 лв. за 5 години е най-голяма 

обща сума, дарена по ведомост от един човек. Най-

популярни са каузите за лечение на деца (160 000 лв.) и сти-

пендиите "Готови за успех" (80 000 лв.).               Вижте повече 

 

Русенска гимназия подкрепи дете с увреждане 

Дете със специални образователни потребности, клиент на 

Комплекса за социални услуги за деца и семейства, получи 

парична сума дарение от ученици от АГ „Гео Милев“ в Русе. 

Средствата са събрани по време на традиционния за анг-

лийската гимназия „Ден без униформи“, който се провежда 

един или два пъти годишно в училището. На този ден всички 

ученици идват в училището без задължителната униформа 

и плащат глоба в размер на 1 лев. По инициатива на Учени-

ческия съвет и с подкрепата на директора и целия педагоги-

чески състав, предварително се избира каузата, за която ще 

отидат събраните от „глоби“ пари.                      Вижте повече 

Ученици в Бургас раздадоха "Обич за всички" 

Под наслов "Обич за всички" учениците от немската гимна-

зия "Гьоте", Бургас, изнесоха благотворителен концерт. Той 

е в помощ на сдружение "Социален център" и защитеното 

жилище в кв. Акациите. Повоче от час и половина учениците 

пяха, свириха, танцуваха в Дома на НХК. Организатор на 

спектакъла беше Мария Каравасилева, преподавател по 

музика. Събраните средства от билети се предоставят за 

хората от сдружението и жилището. Освен билети всеки 

желаещ помагаше и с пари, които се пускаха в импровизира-

на каса. Препълнената зала бурно аплодира изпълненията 

на учениците.                                                        Вижте повече 
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17 февруари–2 март – Велико Търново, благотворителна 

изложба базар на Дирекция “Социални дейности и здравео-

пазване” в подкрепа кандидатурата на Велико Търново за 

Европейска столица на културата 

17 февруари – Нови Пазар, Е-услуги на ИСУН 

Сливен, „Европейските фондове – предизвика-

телство и нови възможности за младите хора в 

България“ 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в 

България 

София, Мол Парадайс Център, Официална це-

ремония по стартиране на Програма за личност-

но развитие и постижения на Международната 
награда на херцога на Единбург в България 

София, Концерт на струнен квартет „Димов” в 

Дом на културата „Красно село”, вход - свобо-

ден 

18 – 19 февруари – София, хотел „Шератон София Хотел  

Балкан”, Национална конференция за лансира-

не на Рамковата програма на Европейския съюз 

за научни изследвания и иновации „Хоризонт 

2020” 

18 февруари – София, МС, Заседание на Националния  

съвет за тристранно сътрудничество 

Враца, Предизвикателствата пред усвояването 

на средствата от ЕС 

Тунджа, „Инвестиционните приоритети през 

следващите седем години” 

Сливен, „Европейските фондове – предизвика-

телство и нови възможности за младите хора в 

България“ 

19 февруари – Ямбол, Среща с бенефициенти 

 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. 
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Монтана, Информационна среща по ОП „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 

20 февруари – София, Гранд хотел „София, 

 Награждаване на финалистите в Програма за 

социално предприемачество на БЦНП 

София, Червената къща, Месим, за да се сме-

сим! 

Ловеч, ОИЦ – Ловеч представя възможности за 

НПО 

Враца, Младите хора – двигател на иновации 

Нова Загора, „Европейските фондове – предиз-

викателство и нови възможности за младите 

хора в България“ 

София, Изложба на мартеници и картички в 

Общински културен институт "Надежда" 

21 февруари – Бяла Слатина, Младите хора – двигател на 

иновации 

София, Концерт на струнен квартет „Димов” в 

Дом на културата „Красно село”, Вход – свобо-

ден 

22 февруари – София, „Кино без граници” – „Куче в чекме-

дже“, ОКИ "Красно село", Вход – свободен 

Стара Загора, Благотворителен концерт в подк-

репа на борбата с хепатита, под наслов 

"Хепатитът до мен" 

25 февруари – София, Годишни награди на БФЛД за отво-

рен бизнес 

София, София хотел Балкан, Конференция 

„Бизнес и образование“  

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 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Доклад „Демографската политика на Република България – 
от предизвикателства към възможности”, МТСП 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията 

Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление 
и електронно правосъдие 2014 – 2020 г. 

Закон за отмяна на Закона за публично – частното партньорс-
тво 

НСОРБ за 2014 г., Резултати от дейността на 

НСОРБ 

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

25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фонда-

ция СТАРТ 

Информационна кампания  

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

 

18 февруари – Благоевград, Американски университет, 

Червена зала (10-13.00 часа) 

19 февруари – Шумен, Регионална библиотека „Стилян 

Чилингиров“ (9-12.00 часа) 

20 февруари - 9-12.00 часа Габрово, Национална априлов-

ска гимназия, Актова зала (9-12.00 часа) 

Варна, хотел „Черно море“ (9-12.00 часа) 

Бургас, Културен център „Морско казино“, зала „Георги Ба-

ев“ (9-12.00 часа) 
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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) 

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. 

 Търсете ни на www.nasoki.bg 

Програма за подкрепа на НПО в България (31 март) 

Информационни дни 

 

18 февруари 2014 г. – Велико Търново, Гранд хотел 

„Янтра“, площад „Велчова Завера”, ул. „Опълченска” 2 

(10:00 – 13:00 ч.) 

19 февруари 2014 г. – Варна, зала „Аква“, хотел „Аква“, 

ул. „Девня“ № 12 (10:00 – 13:00 ч.) 

20 февруари 2014 г. – Бургас, зала „Амфибия“, хотел 

„Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“ (10:00 – 

13:00 ч.) 

25 февруари 2014 г. – София, зала „Рубин“, Принцес 

Хотел София, бул. „Мария Луиза“ 131 (10:00 – 13:00 ч.) 
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17 февруари–2 март – Велико Търново, благотворителна изложба базар на Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” в подкрепа кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата
17 февруари – Нови Пазар, Е-услуги на ИСУН
Сливен, „Европейските фондове – предизвикателство и нови възможности за младите хора в България“
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България
София, Мол Парадайс Център, Официална церемония по стартиране на Програма за личностно развитие и постижения на Международната награда на херцога на Единбург в България
София, Концерт на струнен квартет „Димов” в Дом на културата „Красно село”, вход - свободен
18 – 19 февруари – София, хотел „Шератон София Хотел 
Балкан”, Национална конференция за лансиране на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”
18 февруари – София, МС, Заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество
Враца, Предизвикателствата пред усвояването на средствата от ЕС
Тунджа, „Инвестиционните приоритети през следващите седем години”
Сливен, „Европейските фондове – предизвикателство и нови възможности за младите хора в България“
19 февруари – Ямбол, Среща с бенефициенти
Монтана, Информационна среща по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
20 февруари – София, Гранд хотел „София,
 Награждаване на финалистите в Програма за социално предприемачество на БЦНП
София, Червената къща, Месим, за да се смесим!
Ловеч, ОИЦ – Ловеч представя възможности за НПО
Враца, Младите хора – двигател на иновации
Нова Загора, „Европейските фондове – предизвикателство и нови възможности за младите хора в България“
София, Изложба на мартеници и картички в Общински културен институт "Надежда"
21 февруари – Бяла Слатина, Младите хора – двигател на иновации
София, Концерт на струнен квартет „Димов” в Дом на културата „Красно село”, Вход – свободен
22 февруари – София, „Кино без граници” – „Куче в чекмедже“, ОКИ "Красно село", Вход – свободен
Стара Загора, Благотворителен концерт в подкрепа на борбата с хепатита, под наслов "Хепатитът до мен"
25 февруари – София, Годишни награди на БФЛД за отворен бизнес
София, София хотел Балкан, Конференция „Бизнес и образование“ 
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!
25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фондация СТАРТ
Бр. 7(3)/17.02.2014 г.
КАЛЕНДАР
19 февруари - Годишнина от смъртта на 
Васил Левски
Световен ден за защита на китовете 
20 февруари -  Световен ден на социална 
справедливост
21 февруари - Международен ден на майчиния език
Св. Евстатий, архиепископ Антиохийски, имен ден празнуват: Евстати, Евстатий, Евстатия
22 февруари - Световен ден на идеята за 
побратимяване
Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления

НАСО честити на всички 
предстоящите празници!
Съдържание:

Национални политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 1 
Коментари и анализи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   2
Социални услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3
Интервюта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Корпоративна социална отговорност . . . . . . . . . . . . .  5
Култура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Предстоящо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Нормативни документи и промени . . . . . . . . . . . . . . .  7
Възможности за финансиране . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   8

ПРЕДСТОЯЩО
Правителството обмисля промени в трудовото и осигурителното законодателство
Министерството на труда и социалната политика има готовност да обсъди основателни и балансирани предложения за промени в сферата на трудовото и осигурително законодателство. Практиката показва, че промени се извършват при наличието на консенсус между социалните партньори или при максимално сближаване на позициите им. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на националния форум „Правителство-бизнес: Рестарт на икономиката”, който се проведе на 11 февруари в НДК. Дискусията се организира по инициатива на министър-председателя Пламен Орешарски.                                               Вижте повече
Свободното движение на работници укрепва европейския пазар на труда
Правителството на България винаги е поддържало позицията за пълно прилагане на правото на ЕС в областта на свободното движение на работници. Тя съвпада напълно с позицията на Европейския парламент и Европейската комисия и е в съответствие с оценките, давани през годините за степента на реално осъществяване правото на свободно движение и неговото положително отражение върху икономиките в ЕС. Разбира се, като всяко право, то следва да се упражнява законосъобразно и заедно със съпътстващите го задължения. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на среща с немски и български медии на 14 февруари в Берлин, Германия.                            Вижте повече
Еднократна финансова помощ за най-бедните в края отоплителния сезон
Правителството обсъжда отпускането на еднократна помощ от 30 лв. за хората с най-ниски доходи, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването „Лице в лице” на бТВ на 12 февруари. Той поясни, че финансовата подкрепа ще получат около 270 хиляди души, а нужните средства са 8.3 млн. лева. „Еднократна помощ ще бъде отпусната на хората, които получават енергийни помощи през този отоплителен сезон, които са 250 хиляди”, съобщи министър Адемов.                                                              Вижте повече

ДАЗД се включи в Международния ден за безопасен интернет
Държавната агенция за закрила на детето стана част от Международния ден за безопасен интернет. „Един от основните приоритети на Държавната агенция за закрила на детето е осигуряването на безопасна среда за развитието на децата, които все по-рано започват да ползват интернет. За тях този начин на общуване е също толкова реален, колкото и във физическия живот. Ние, като институции, ангажирани със защитата на правата им, трябва да гарантираме, че там няма да се чувстват неудобно, че ще намират вълнуващо, безопасно, образователно и подходящо за възрастта им съдържание”, заяви по време на откриването председателят на ДАЗД Ева Жечева.                                                                    Вижте повече

ДАЗД предлага промени в Закона за убежището и бежанците
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева участва в заседанието на Националния оперативен щаб за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на увеличен миграционен натиск. На него присъстваха заместник-министрите на вътрешните работи Васил Маринов и Пламен Ангелов, Николай Чирпанлиев - председател на ДАБ, главен комисар Николай Николов, директор на ГДПБЗН, представители на ръководството на дирекциите „Гранична полиция“, „Миграция“, Министерството на отбраната, БЧК и други ангажирани с проблема институции. 
Вижте повече

Пилотно въвеждане на дуалната система в образованието - от догодина
„В страните, където е въведена дуалната система, се наблюдава най-ниската младежка безработица и броят на отпадналите ученици е най-малък. Вече работим за постепенното въвеждане на тази система в средното образование, с цел учениците да придобиват умения и компетенции, съобразени с изискванията на бизнеса в определена професия.“. Това заяви министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова пред Националния форум „Правителство-Бизнес”. Събитието се проведе в Националния дворец на културата по инициатива на министър-председателя Пламен Орешарски.                                                              Вижте повече
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
Бр. 7(3)/17.02.2014 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)
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.
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Бр. 7(3)/17.02.2014 г.
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
КУЛТУРА
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
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
10% ръст на доходите сочи статистиката
На 1228 лв. се равнява общият доход средно на лице от домакинство за четвъртото тримесечие на миналата година, съобщават от Националния статистически институт. Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54% от общия доход, сочи още статистиката. Доходите от заплата са 663 лв., което е с близо 10% повече спрямо същото тримесечие на предходната година. Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял е почти без промяна и съставлява 25,4% от общия доход.                                                           Вижте повече

Българите остават умерени оптимисти за ЕС
След 7 години в Европейския съюз равносметката на българите за изминалия период е противоречива, но те остават умерени оптимисти за членството на България и бъдещото развитие на Европа. Такава картина очертават данните на агенция Алфа Рисърч, които са част от проведения през януари 2014 г. мониторинг на обществено-политическите нагласи. Проучването е реализирано в периода 18-22 януари 2014 г. сред 1050 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци.          Вижте повече
Кампания за проектни идеи за стартиране на бизнес
„Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ), член на Национален алианс за социална отговорност, стартира трета информационна кампания за набиране на кандидати за инкубиране в Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ. Кампанията на Бизнес инкубатор – Варна (БИ – Варна) е за набиране на проектни идеи за стартиране на бизнес или за откриване на ново направление в дейността на съществуващи фирми.                                Вижте повече

Кампания „Мартенички за УСМИВКА“
Сдружение „Усмивка“, Бургас, член на НАСО, стартира кампания “Мартенички за усмивки”. Чрез кампанията ще се набират на средства за организирането на Благотворителен бал за деца от аутистичния спектър под надслов „Бъди креативен, бъди включен, а не заключен за децата аутисти в Бургас“. Балът ще бъде част от ежегодните кампании в световен мащаб за повишаване информираността на обществеността относно състоянията от аутистичния спектър и подобряване качеството на живот на аутистичните личности и техните семейства.                                                                   Вижте повече

Акция „Зъбки бели като гъбки” в Бургас
Във връзка с 9 февруари – Световния ден на стоматолога СНЦ „Усмивка”-Бургас, член на Национален алианс за социална отговорност, провежда акция „Зъбки бели като гъбки”, която ще протече от 10 до 20 февруари. РЗИ Бургас са партньори на инициативата. В рамките на акцията екипът на СНЦ „Усмивка”, заедно с д-р Янакиева, детски стоматолог, ще проведе беседа на учениците от начален курс в ОУ „Княз Борис I”, Бургас, на тема: Как да поддържам устната си хигиена. 
Вижте повече

Дневен център към КСУ “Свети Георги”, Пловдив отпразнува рожден ден
С торта и весела боулинг надпревара възпитаниците на Дневен Център към КСУ “Свети Георги” – член на НАСО, в Пловдив отпразнуваха 5 годишния си рожден ден. Това е първата услуга в комплекса, който се прочу в цялата страна с уникалната си за социално заведение спортна база и амбицията да осъществи първия не само у нас, а и на Балканите, Социален Спортен Център. 45-те потребители на Дневния център, които са сред най-активните спортисти в Комплекса, показаха завидни умения и на боулинг надпреварата по случай рождения им ден.                                                                     Вижте повече

Три социални центъра в Разград
Успешно реализиран проект в областта на социалната сфера отчете община Разград. С еврофинансиране в Разград са изградени два Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище – обяви ръководителят на проекта Нели Софрониева. В двата Центъра за настаняване от семеен тип и Защитеното жилище ще живеят общо 36 деца, изведени от социални институции. За тях ще се грижат 25 човека, те ще бъдат определени с конкурси – обясни Софрониева. 
Вижте повече

Три центъра за настаняване от семеен тип има вече в Смолян
Центровете за настаняване от семеен тип в Смолян са вече три, тъй като вече приключи изграждането на центъра и в квартал Устово по проект „Подай ръка” на община Смолян. Това каза за Радио „Фокус” – Смолян главният експерт от местната администрация, Сийка Табакова. Новият център, който е за деца с увреждания, ще заработи реално след одобряването на друг проект на общината, който е за предоставянето на самата социална услуга и наемането на персонал. В него се предвижда се бъдат настанени 14 деца, а за тях ще се грижат 12 души.                                     Вижте повече

“Шанс за деца и младежи от дома” във Враца
39 човека ще бъдат наети на работа по новия проект на Община Враца “Шанс за деца и младежи от дома”. Проектът вече е одобрен от Агенцията за социално подпомагане и по него ще бъдат реализирани дейности на стойност 772 хил.лв. Проектните дейности са подбор и назначаване на персонал и лица за подкрепящи дейности, подготовка, преместване и настаняване на деца над три години и младежи с увреждания в Центровете за настаняване от семеен тип и в Защитеното жилище, предоставяне на социалните услуги. 
Вижте повече
ИНТЕРВЮТА
Заместник-министър Лазар Лазаров: Старческите домове са отживелица
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.

Има завишение на лицата, потърсили подслон в кризисните центрове за настаняване в столицата
Мина Владимирова, директор на Дирекция „Социални дейности” към Столична община разказва за приютите за бездомни и как топлата зима се е отразила именно на бездомните хора в София.

Владимир Зарев: Идва поколение, което ще промени България
Роден е през 1947 г. в София. Завършил е българска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”. Работи в сп. “Съвременник” от 1973 г. като редактор, зав. отдел, зам. главен и главен редактор. Автор на 16 книги, 10 от които романи. По романа му “Битието” е заснет сериалът “Дървото на живота”.
Даренията намаляват данъците
От офиса на Националната агенция за приходите /НАП/ в Добрич напомнят на гражданите, които декларират доходите си за изминалата година, че могат законно да намалят данъчните си основи и съответно да платят по-малък данък, ако са правили дарения през 2013 година. С до 15% може да се намалят данъчните основи при дарение за културата или с до 50 на сто при дарение в полза на фондовете за асистирана репродукция или за лечение на деца. Даренията в полза на детски ясли, градини, училища и други образователни институции също могат да намалят данъка, включително в случаите, когато са в натура.                                             Вижте повече

Над 1 млн. лв. са дарени по ведомост за 12 години, отчете фондация
В последните 12 години 1 096 098 лева са дарени по ведомост за благотворителни каузи чрез фондация "Помощ за благотворителността в България". По данни на фондацията 102 фирми са подкрепяли служителите си да даряват по ведомост, които са избирали сред 70 каузи. Най-голямото месечно дарение е 200 лв., а 9400 лв. за 5 години е най-голяма обща сума, дарена по ведомост от един човек. Най-популярни са каузите за лечение на деца (160 000 лв.) и стипендиите "Готови за успех" (80 000 лв.).               Вижте повече

Русенска гимназия подкрепи дете с увреждане
Дете със специални образователни потребности, клиент на Комплекса за социални услуги за деца и семейства, получи парична сума дарение от ученици от АГ „Гео Милев“ в Русе. Средствата са събрани по време на традиционния за английската гимназия „Ден без униформи“, който се провежда един или два пъти годишно в училището. На този ден всички ученици идват в училището без задължителната униформа и плащат глоба в размер на 1 лев. По инициатива на Ученическия съвет и с подкрепата на директора и целия педагогически състав, предварително се избира каузата, за която ще отидат събраните от „глоби“ пари.                      Вижте повече
Ученици в Бургас раздадоха "Обич за всички"
Под наслов "Обич за всички" учениците от немската гимназия "Гьоте", Бургас, изнесоха благотворителен концерт. Той е в помощ на сдружение "Социален център" и защитеното жилище в кв. Акациите. Повоче от час и половина учениците пяха, свириха, танцуваха в Дома на НХК. Организатор на спектакъла беше Мария Каравасилева, преподавател по музика. Събраните средства от билети се предоставят за хората от сдружението и жилището. Освен билети всеки желаещ помагаше и с пари, които се пускаха в импровизирана каса. Препълнената зала бурно аплодира изпълненията на учениците.                                                        Вижте повече
Бр. 7(3)/17.02.2014 г.
Доклад „Демографската политика на Република България – от предизвикателства към възможности”, МТСП
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Секторна стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.
Закон за отмяна на Закона за публично – частното партньорство
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Търсете ни на www.nasoki.bg
НАСО   
Nasoki.bg
Информационна кампания 
„Наука и образование за интелигентен растеж“

18 февруари – Благоевград, Американски университет, Червена зала (10-13.00 часа)
19 февруари – Шумен, Регионална библиотека „Стилян Чилингиров“ (9-12.00 часа)
20 февруари - 9-12.00 часа Габрово, Национална априловска гимназия, Актова зала (9-12.00 часа)
Варна, хотел „Черно море“ (9-12.00 часа)
Бургас, Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“ (9-12.00 часа)
Програма за подкрепа на НПО в България (31 март)
Информационни дни

18 февруари 2014 г. – Велико Търново, Гранд хотел „Янтра“, площад „Велчова Завера”, ул. „Опълченска” 2 (10:00 – 13:00 ч.)
19 февруари 2014 г. – Варна, зала „Аква“, хотел „Аква“, ул. „Девня“ № 12 (10:00 – 13:00 ч.)
20 февруари 2014 г. – Бургас, зала „Амфибия“, хотел „Аква“, бул. „Демокрация“, комплекс „Лазур“ (10:00 – 13:00 ч.)
25 февруари 2014 г. – София, зала „Рубин“, Принцес Хотел София, бул. „Мария Луиза“ 131 (10:00 – 13:00 ч.)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


