
Бр. 8(3)/24.02.2014 г. 

 КАЛЕНДАР 

1 март - Баба Марта 

Св. Евдокия, имен ден празнуват: Евдокия, Мар-

та, Мартин 

Международен ден за борба против ядреното 

оръжие 

Международен ден на гражданската защита 

3 март - Ден на Освобождението на България от ос-

манска власт 

Международен ден на писателите 
 

НАСО поздравява всички  

с настъпващите празници! 
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Заседание на Националния съвет за интеграция на хора-

та с увреждания 

На 17 февруари т.г. в МТСП се състоя заседание на Нацио-

налния съвет за интеграция на хората с увреждания. То бе 

открито от министъра на труда и социалната политика Хасан 

Адемов и заместник-министър Лазар Лазаров. Национален 

алианс за социална отговорност участва в заседанието като 

редовен член. Бяха обсъдени концепции за нормативни про-

мени, във връзка с прилагане на отделни членове от Конвен-

цията за правата на хората с увреждания на ООН и в изпъл-

нение на Плана за действие.                                Вижте повече 

Семинар "Добри практики, проблеми и развитие на услу-

гата в общността от резидентен тип Защитено жилище" 

На 18.02.2014 г. в Обучителния център на Национален али-

анс за социална отговорност, гр. София, се проведе дискуси-

онен семинар за актуалните проблеми, предизвикателства и 

добри практики в услугата Защитено жилище. Семинарът 

беше открит от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, 

който представи целите, мисията и дейностите на НАСО като 

представител на Европейската асоциация на доставчиците 

на услуги за хора с увреждания (EADPD) за България.  

Вижте повече 

Търговище - регионална среща на доставчиците на соци-

ални услуги 

На 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се 

проведе регионална среща на доставчиците на социални 

услуги. Срещата се организира от Национален алианс за 

НАСО    

Nasoki.bg 

 НОВИНИ ОТ НАСО 

 Търсете ни на www.nasoki.bg 
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социална отговорност (НАСО) със съдействието на Община 

Търговище и се реализира в рамките на дейностите по проект 

„Партньорство за по-добър живот“. Срещата откри г-н Георги 

Георгиев, председател на НАСО, който отправи приветствени 

думи към гостите на срещата и представителите на Община 

Търговище и РДСП Търговище.                             Вижте повече 

 

Министър Хасан Адемов прие поканата на НАСО за учас-

тие в Деветия Национален форум на доставчиците на со-

циални услуги 

На 17 февруари т.г., непосредствено след заседанието на 

Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, се 

състоя се кратка среща между министъра на труда и социал-
ната политика Хасан Адемов и г-н Георги Георгиев, председа-

тел на Национален алианс за социална отговорност (НАСО). 

В рамките на срещата г-н Адемов прие поканата на НАСО за 

участие на Деветия Национален форум на доставчиците на 

социални услуги, който ще се проведе във Варна през месец 

юни т.г.                                                                      Вижте повече 

 

Работна среща на НАСО със зам.-министър Л. Лазаров 

На 17 февруари т.г. в МТСП се състоя работна среща между г

-н Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната 

политика и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. По 

време срещата г-н Георгиев представи основните цели, зада-

чи и параметри в развитието на НАСО като водеща национал-

на организация с изключително активно европейско партньор-

ство, даващо възможност в България да бъде внесен добър 

европейски опит в областта на политиките за хората с увреж-

дания и социалните услуги. Беше представена също и програ-

мата за работа на НАСО през следващата година, в това чис-

ло съвместните партньорски инициативи между МТСП и НА-

СО.   

Вижте повече 

Среща с г-н И. Иванов, изп. директор на АСП 

На 18 февруари т.г. се проведе среща между г-н Ивайло Ива-

нов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпо-

магане и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Бяха 

обсъдени въпроси, касаещи партньорството на АСП и по-

конкретно проекти, реализирани от НАСО, по които АСП е 

партньор. В тази връзка бяха разгледани възможностите за 

съвместно участие в събитията по проектите, както и бъдещи-

те последващи действия, свързани с обмен на опит и прилага-

не на европейски практики и опит в България.     Вижте повече 

 

АХУ потвърди участие в Деветия Национален форум на 

доставчиците на социални услуги 

На 18 февруари т.г. по време на проведена среща Агенция за 

хората с увреждания потвърди участието си на предстоящия 

Девети Национален форум на доставчиците на социални ус-

луги. На срещата участваха изпълнителния директор на АХУ, 

г-н Минчо Коралски и председателя на НАСО, г-н Георги Геор-

гиев.                                                                          Вижте повече 

 

Заседание на Управителния съвет на НАСО 

На 18 февруари т.г. в София се проведе заседание на Упра-

вителния съвет на Национален алианс за социална отговор-

ност (НАСО). Бяха разгледани важни принципни въпроси, 

свързани със стартиране на натоварената програма на НАСО 

за 2014г., включваща отговорни задачи, както по организаци-

онното развитие на НАСО, така и по работата на НАСО за 

решаване на проблемите на хората с увреждания, на разви-

тие на системите, обхвата и качеството на социалните услуги 

в Българя, партньорството с местните власти и др. теми.  

Вижте още 
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 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Първо заседание на Координационния съвет за изпълне-

ние и мониторинг на Националния план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. 

На 18 февруари се проведе първото заседание  на Координа-

ционния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния 

план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

(НПИЕГМ) 2014-2020 г. То бе открито от министъра на труда 

и социалната политика Хасан Адемов и заместник-министър 

Росица Янкова. На заседанието присъстваха представители 

от Министерството на младежта и спорта, Министерството на 

образованието и науката и Министерството на икономиката и 

енергетиката. Участие взеха и представители на организаци-

ите на работодателите и на работниците и служителите в 
страната, както и от Националния младежки форум.  

Вижте повече 

Заседание на Националния съвет по условия на труд 

На 18 февруари в МТСП се проведе заседание на Национал-

ния съвет по условията на труд. Министърът на труда и соци-

алната политика Хасан Адемов откри заседанието. Предста-

вители на правителството и социалните партньори дискути-

раха политиката в областта на безопасните и здравословни 

условия на труд през настоящата година. Те обсъдиха дей-

ностите, които ще бъдат финансирани от Европейската аген-

ция по безопасност и здраве при работа през 2014 г. в рамки-

те на кампанията „Здравословни работни места. Управлявай 

стреса.” в периода 2014-2015 г.                            Вижте повече 

Изменения в осем наредби в съответствие с осигурител-

ното законодателство 

Правителството направи промени в осем наредби, за да от-

рази в текстовете им влезлите в сила от началото на тази 

година изменения в Кодекса за социално осигуряване и Зако-

на за бюджета на ДОО. Промяната в Наредбата за елементи-

те на възнаграждението и за доходите, върху които се правят 

осигурителни вноски, конкретизира задължително осигурени-

те за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради 

общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и про-

фесионална болест и безработица лица. Технически уточне-

ния са внесени и по отношение необлагаемостта на отличия-

та и наградите по законите за държавния служител, за съдеб-

ната власт и за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража.                                                              Вижте повече 

Първо заседание на Междуведомствена експертна работ-

на група по деинституционализация 

Изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Нацио-

налната стратегия „Визия за деинституционализация на деца-

та в Република България”, реализираните и предстоящите 
дейности, както и основните предизвикателства пред процеса 

обсъди на първото си заседание Междуведомствената екс-

пертна работна група по деинституционализация под предсе-

дателството на зам.-министъра на труда и социалната поли-

тика Лазар Лазаров и председателя на ДАЗД Ева Жечева. В 

работната група членуват представители на ангажираните с 

процеса държавни организации, ръководители на проекти, на 

управляващия и договарящия орган и пет неправителствени 

организации.                                                            Вижте повече 

Нова стратегия за “Ефективно прилагане на информаци-

онни и комуникационни технологии в образованието и 

науката” 

Всеки български ученик да има таблет или преносим компю-

тър в училище. Това е една от основните цели в новата стра-

тегия на правителството за образование за “Ефективно при-

лагане на информационни и комуникационни технологии в 

образованието и науката” (2014-2020 г.). Причината - децата 

на България са сред изоставащите по показателя за IT техно-

логии в училищата, а това се отразява на резултатите им от 

международните тестове за грамотност. У нас на всеки 11 

гимназисти от 11-и и 12-и клас се пада 1 компютър. В ЕС това 

съотношение е 1 към 4.  

Вижте повече 
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 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

ДАЗД предлага промени при работата с конфликтни деца 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето 

Ева Жечева представи на кръгла маса, проведена на 20 фев-

руари, резултатите от извършената планова проверка в 7 

специални училища за деца с девиантно поведение - 4 възпи-

тателни училища-интернати и 3 социално-педагогически ин-

тернати. Тя бе разпоредена от Върховна административна 

прокуратура във връзка с извършени от ДАЗД през 2013 г. 

проверки по сигнал в тези места, при които бяха установени 

множество нарушения. Резултатите показаха, че системата в 

този си вид е изчерпала възможностите си, защото децата в 

конфликт със закона имат проблеми, които не се разпознават, 

заяви г-жа Жечева.                                                 Вижте повече 

Покана към НПО за включване в комитета за наблюдение 

на ОП „Конкурентоспособност” 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-

2013 кани желаещите неправителствени организации да учас-

тват в избора на представители на неправителствения сектор 

в Комитета за наблюдение на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност". Заявление за участие в избора могат 

да подават само неправителствени организации, които са 

регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нес-

топанска цел, като организации за осъществяване на дейност 

в обществена полза в една или повече от следните области 

(хоризонтални въпроси).                                        Вижте повече 

НАП с нова информационна система 

Националната агенция за приходите (НАП) вече разполага с 

Управленска информационна система (УИС) за бизнес ана-

лиз. Създаването й е в резултат от успешно изпълнен проект 

по Оперативна програма „Административен капаци-

тет" (ОПАК). УИС или т. нар. „склад за данни" е интегрирана 

система за съхранение на информация с възможност за тема-

тично ориентиране на информацията, извършване на справки 

и анализи на основната дейност на дадена организация, кои-

то подпомагат процеса на вземане на решения в нея. Систе-

мата съхранява данни на приблизително 90% от всички ин-

формационни източници в Агенцията и покрива всички аспек-

ти от нейната дейност. Тя позволява преглед на информация, 

която се отнася до дейността на НАП в различни разрези и 

агрегация.                                                                 Вижте повече 

Близо 11 хиляди свободни работни места в реалната ико-

номика през януари 2014 

През януари 2014 г. в бюрата по труда са заявени 10 968 сво-

бодни работни места от работодатели в реалната икономика. 

Това е най-големият брой заявени работни места от 2008 г. 

насам. Повече от половината (6 773 места) са заявени от час-

тния сектор. Обявените места в реалния сектор са с 5 169 

повече от декември 2013 г., а в сравнение с януари 2013 г. 
нарастват с 1 892. Най-много свободни работни места в бюра-

та по труда на първичния пазар са заявени от преработваща-

та промишленост (3 725).                                        Вижте повече 

Анри Малос: Пътищата на Европа 

На 25 май т. г. европейските избиратели ще трябва да избе-

рат сред кандидати, за които най-вероятно чуват за първи 

път; депутати, които да заседават в един парламент, чиито 

компетенции и правомощия са, най-общо казано непознати. 

Малко по малко във всяка една от европейските страни се 

очертават темите на кампанията. И както обикновено дебати-

те ще бъдат доминирани от вътрешнополитически въпроси и 

вътрешни политически игри. По време на дебатите всяка пар-

тия ще се прави, че добавя европейско измерение към своя-

та реторика.                                                            Вижте повече 

 

Преодоляване на демографската криза? 

Национално представително изследване на Exacta Research 

Group бе проведено по поръчка на „Фокус" в периода 5 - 11 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

февруари 2014 г., с основен въпрос - какво, според хората 

трябва да се предприеме за да се преодолее демографската 

криза. Основното решение, според представите на близо 

половината българи, се отнася до търсене и прилагане на 

стимули (най-често финансови и социални) за повишаване на 

раждаемостта сред българите.                             Вижте повече 

Две нови социални услуги в Карнобат 

На 20 февруари 2014г. министърът на труда и социалната 

политика Хасан Адемов откри Център за настаняване от се-

меен тип (ЦНСТ) за пълнолетни лица с умствена изостана-

лост и Център за социална рехабилитация и интеграция 

(ЦСРИ) за възрастни с увреждания днес в Карнобат. На це-

ремонията присъстваха областният управител на област 

Бургас Павел Маринов, кметът на града Георги Димитров и 

изпълнителният директор на Агенцията за социално подпо-

магане Ивайло Иванов.                                         Вижте повече 

Експерт от опит, социално включване - официална про-

фесия 

Със заповед на Министъра на труда и социалната политика 
Националната класификация на професиите и длъжностите, 

2011г., е допълнена с професията „Експерт от опит, социал-

но включване", възприета под код № 34123018. „Експерт от 

опит" е човек, който лично е преживял изолация, успял е да 

се справи с травматичните си преживявания и е разширил 

перспективата си, до ниво да може да приложи развития си 

опит, професионално във всички области на борбата със 

социалното изключване.                                       Вижте повече 

Наградиха финалистите в конкурса за най-добър бизнес 

план на НПО 

Три неправителствени организации си разделиха наградния 

фонд от 30 000 лева в конкурса за най-добър бизнес план на 

НПО, организиран от Фондация Български център за несто-

панско право (БЦНП), Фондация Програмен и аналитичен цен-

тър за европейско право (ПАЦЕП) и Фондация УниКредит с 

подкрепата на Фондация „Америка за България“ в рамките на 

проекта „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО“. 

Официалното награждаване се състоя на 20 февруари в 

Гранд хотел София и събра обществени личности, представи-

тели на бизнеса, гражданския сектор и медийните среди.  

Вижте повече 

Над 100 млн. лв. за изграждането на 62 центъра за наста-

няване от семеен тип 

Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева 

откри във Враца нов Център за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи в неравностойно положение. Стойността на 
проекта е 2,6 млн. лв., осигурени от Оперативна програма 

„Регионално развитие“. Над 100 млн. лв. се инвестират чрез 

програмата за изграждането на 62 центъра за настаняване от 

семеен тип на територията на цялата страна, подчерта в сво-

ето изказване министърът. Терзиева сподели, че като майка 

осъзнава, че тези центрове не могат да заменят домашната 

среда и уют, но целта на държавата е да създаде за децата 

възможно най-добри условия, за да се почувстват като у до-

ма.                                                                             Вижте повече 

Разширяване спектъра и обхвата на социалните услуги в 

община Тунджа 

Със Заповед № РД 01-102/27.01.2014 г. на Изпълнителният 

директор на Агенцията за социално подпомагане се разреши 

откриването на „Дневен център за възрастни хора с уврежда-

ния” с капацитет 20 места в с. Веселиново. Социалната услуга 

в общността е делегирана от държавата дейност, считано от 

01.02.2014 г. Друга нова социална услуга ще бъде разкрита и 

в с. Скалица от 01.04.2014 г., като делегирана държавна дей-

ност.                                                                          Вижте повече 

Варна - лидер в областта на доброволчеството у нас 

Варна е водеща община в България в създаването на усло-

вия за развитие на доброволчеството. Това стана ясно по 
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време на кръгла маса "Младежко доброволчество в спорта", 

която се проведе на 19 февруари 2014г. в София. Организа-

тор на събитието е Асоциацията за развитие на българския 

спорт. В нея се включиха представители на министерството 

на младежта и спорта, Националната спортна академия, На-

ционалния център ”Европейски младежки програми и иници-

ативи”, неправителствени организации. Добрите практики в 

тази област на община Варна представиха Лилия Христова, 

директор на дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт”, както и Нора Стефанова и Мирослав Тодоров от вар-

ненски НПО.                                                           Вижте повече 

Предстои откриване на Център за майчино и детско здра-

ве в област Сливен 

Общо 693 бременни жени и родители на малки деца от об-

ласт Шумен са получили подкрепа от медицинските сестри и 

акушерките на Център за майчино и детско здраве, финанси-

ран с даренията, набрани в рамките на стратегическото парт-

ньорство между Пощенска банка и УНИЦЕФ „Най-добър 

старт за всяко дете". През месец декември и януари патро-

нажните сестри на Центъра са направили 1137 домашни по-

сещения в областта. Част от семействата са били посещава-

ни повече от три пъти, с оглед на специфичните им нужди и 

затрудненията, които изпитват в отглеждането на децата си.  

Вижте повече 

Младежи с увреждания в Айтос започват обучение за 

развиване на социалните им умения 

От 17 февруари 2014г. младежи, настанени в защитеното 

жилище за младежи с умствено изоставане в Айтос, започват 

да се обучават по специална програма за развиване на бито-

вите и социалните им умения. Те са сред първите за тази 

година младежи, изведени от домовете за деца с уврежда-

ния и настанени в нов тип услуга с по-добро качество. Изг-

раждането на новите услуги се реализира по проекта 

„Детство за всички", изпълняван от Държавната агенция за 

закрила на детето с европейско финансиране. В рамките на 

проекта е планирано извеждането на 1505 деца с уврежда-

ния от домовете, като по-голямата част от тях ще бъдат нас-

танени в новите услуги до края на тази година.   Вижте повече 

ЦНСТ прие първите деца в Горна Оряховица 

Дванайсет деца с увреждания живеят вече в Центъра за нас-

таняване от семеен тип в Горна Оряховица. Те са изведени от 

домовете в Горски Сеновец и Илаков рът, съобщи кметът на 

Общината инж. Добромир Добрев. Има още две свободни 

места, които са предназначени за деца в риск. Първата ново-

построена обществена сграда в града от 1989 г. до сега е раз-

положена в парк „Градска градина”. Тя е вдигната с финансо-

вата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”.  

Вижте повече 

Варна и Карин дом - с програма срещу изоставянето на 
деца с увреждания 

Община Варна предоставя финансиране от 68 160 лв. за 40 

деца, които ползват услугите на Център „Ранна интервенция 

за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания “ в 

Карин дом, член на Национален алианс за социална отговор-

ност. Центърът предоставя услуги средно на 70 деца на ме-

сец - от 0 до 4г. Важна задача в работата на социалното заве-

дение са домашните визити -мобилен терапевтичен екип под-

помага развитието на детето на място в дома на неговото 

семейство. Допълнително деца и родители имат възможност 

да посещават „групи за игра“ в Карин дом.           Вижте повече 

 КУЛТУРА 

Културен дебат в Световния ден за социална справедли-

вост 

На 20 февруари т.г. Национален алианс за социална отго-

ворност взе участие в културен дебат, организиран от мре-

жата „Хлебни къщи”, по случай Световния ден на социалната 

справедливост. В събитието участва "Театър Цвете", активен 

член на НАСО, които използват новаторски, творчески техни-

ки за работа с деца и младежи с увреждания.  По време на 
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дебата под името „Месим, за да се смесим“, който се прове-

де в „Червената къща“ в столицата, бяха обсъдени темите за 

социалната справедливост като основен принцип за мирно 

съвместно съществуване и просперитет.            Вижте повече 

Международен музикален фестивал „Надмощие на духа” 

обяви набиране на изпълнители 

Фондация „СТАРТ“ кани талантливи изпълнители с различна 

степен на увреждане от 5 до 35-годишна възраст за участие 

в конкурсната програма на Осмото издание на Международ-

ния музикален фестивал "Надмощие на духа". Желаещите 

могат да изпратят свой аудиозапис и кратко представяне до 

15 юни 2014г. Самият Фестивал ще се проведе от 24 до 27 

юли 2014г. в гр. Сандански. Инициативата се реализира от 
Фондация „Старт”, член на Национален алианс за социална 

отговорност, и има за цел да приобщава талантливи хора с 

увреждания към културния и обществен живот на страната 

чрез изразните средства на изкуството.              Вижте повече 

Музеят за история на София организира ателие за марте-

нички 

Музеят за история на София тази година посреща Баба Мар-

та в своето собствено Ателие "Мартеничка". То се намира на 

бул. Княгиня Мария Луиза No 16 и ще се проведе в периода 

21 февруари – 3 март 2014 г. Ателието се организира заедно 

с Националното сдружение "Задруга на майсторите на на-

родни художествени занаяти".  По време на 11-дневната ини-

циатива специалисти в областта на художествените занаяти 

ще творят мартенички на място. Посетителите на Ателието 

могат да се възползват и да закупят веднага това, което им 

харесва.                                                                  Вижте повече 

“Повече място за изкуство” в столицата 

Екипът на София 2019 „изнася“ произведения от фонда на 

Софийска градска художествена галерия и ги поставя върху 

билбордове из града. За първи път общинска структура пред-

ставя произведения на 30 места в София. Нашите усилия са 

насочени към успешното представяне на София като евро-

пейска столица на културата. Тази кауза е изключително 

важна, защото е гражданска кауза. Проектът „Повече място за 

изкуство” е именно насочен към хората, каза кметът на София 

Йорданка Фандъкова.                                             Вижте повече 

Изкуството в помощ на деца с увреждания 

Община Габрово и Чешки културен център организират бла-

готворителна фотоизложба, на която ще се събират средства 

за двата Центъра за настаняване от семеен тип в града. Чеш-

кият фотограф Анжело Пургерт е автор на великолепната 

изложба „Първата република”, която ще гостува на Габрово от 

25 февруари до 14-ти март. Експозицията ще бъде в Художес-

твена галерия „Христо Цокев”. Центровете за настаняване от 

семеен тип в Габрово са създадени по ОП „Развитие на чо-

вешките ресурси”, компонент 2 – Разкриване на социални ус-
луги в общността.                                                    Вижте повече 

 ИНТЕРВЮТА 

Пловдив: По-добро качество и обхват на услугите 

Веселина Ботева е завършила „Икономика“ в СА „Д.Ценов“ 

– Свищов, има и магистърски степени по „Социални дей-

ности и мениджмънт“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ и 

„Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Плов-

див. От 1999 г. до 2012 г. работи в Агенция за социално 

подпомагане на експертни длъжности. От март 2012 г. е 

директор дирекция „Социална политика“ към Община Плов-

див. 

София: Нови услуги, адекватни на потребностите 

Интервю с Албена Атанасова, заместник-кмет на Столич-

на община по направление “Социални дейности и интегра-

ция на хора с увреждания“. С нея разговаряме за интегра-

цията на хората с увреждания, актуалните социални по-

литики и проекти на Столична община, както и най-

неотложните нужди на социалния сектор в столицата. 
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Аурубис подкрепя FameLab България 

През настоящата 2014 г. Аурубис България, член на Нацио-

нален алианс за социална отговорност, подкрепя осмото 

издание на конкурса „Лаборатория за слава FameLab“ в тър-

сене на млади хора, български и чуждестранни студенти, 

учени и преподаватели, желаещи да говорят за своята рабо-

та и да споделят привлекателната страна на научната си 

кариера. Конкурсът е международен, провежда се по ориги-

нален британски формат и вече включва над 25 държави от 

целия свят. Страната ни участва в него още от самото му 

начало преди 8 години, а организатори на българското изда-

ние са Британски съвет и Министерството на образованието 

и науката.                                                                Вижте повече 

УниКредит Булбанк ще осигури десет стажантски места 

за младежи в неравностойно положение 

УниКредит Булбанк ще осигури десет стажантски места за 

младежи в неравностойно положение. По този начин банката 

ще подкрепи проекта „Get Ready 2 Work – Готови за работа!“. 

Целта на проекта е интеграцията и активната заетост на 

младежите в неравностойно положение на пазара на труда 

чрез прилагане на успешни модели за обучение и програми 

за включване на трудовия пазар от Австрия и Германия.  

Вижте повече 

Повишават социалната отговорност у младите хора 

През следващите месеци младежката организация AIESEC 

Варна ще организира четири социални и един бизнес проект. 

Целта на проектите е да повишат социалната отговорност у 

младите хора, като и да срещнат студентите с бизнеса. 

"Единство в различията" е социален проект, засягащ култур-

ното разбирателство. Между 15.02 и 30.03 във Варна ще 

пристигнат петима доброволци от чужбина. Те ще посещават 

варненските гимназии и ще изнасят различни презентации, 

обучения и сесии на учениците от осми, девети, десети и 

единадесети клас. Проектът има за цел да запознае гимназис-

тите с културата и развитието на различни държави от целия 

свят. Инициативата се провежда още в Велико Търново, Сви-

щов, Пловдив, София и Благоевград.                   Вижте повече 

 

 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Трети вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. 

Актуализиран вариант на Оперативна програма “Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 

Оперативна програма „Наука и образование за интелиген-

тен растеж” 2014-2020 г. (работен вариант към януари 2014 

г.) 

Годишни цели на Агенция за хората с увреждания за 2014 

година 

Проект на Концепция за осигуряване прилагането на чл. 9 

"Достъпност" от Конвенцията на ООН 

Проект на Стратегия за ефективно прилагане на информа-

ционни и комуникационни технологии в образованието и 
науката на Република България (2014-2020 г.) 

Проект на Решение за приемане на План за действие за 

2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене 

през целия живот за периода 2014-2020 г. 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

устройство на територията 

Секторна стратегия за въвеждане на електронно управле-

ние и електронно правосъдие 2014 – 2020 г.  
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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 

24 – 28 февруари – София, Информационни дни по Столич-

на програма „Култура“ 

24 февруари – Тополовград, среща „Европа за нас“ 

Велико Търново, „Европа за младите хора“ 

Нова Загора, „Европейските фондове – предиз-

викателство и нови възможности за младите 

хора в България“ 

София, „Научени уроци от разработване на про-

ектни предложения по оперативните програми“ 

София, Заседание на Националния съвет за 

тристранно сътрудничество 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в 

България 

25 февруари – София, Годишни награди на БФЛД за отворен 

бизнес 

София, София хотел Балкан, Конференция 

„Бизнес и образование“  

София, Информационен ден по Програма за 

подкрепа на НПО в България, зала „Рубин“, 

Принцес Хотел София, бул. „Мария Луиза“ 131 

(10:00 – 13:00 ч.) 

Габрово, Изложба в подкрепа на ЦНСТ  

26 февруари – София, НДК, зала 6, Публично обсъждане на 

Споразумението за партньорство за Програмния период 2014

-2020 г. 

Ивайловград, „Европа за нас“ 

София, „Добри практики и възможности през 

новия програмен период – ОП „Околна среда“ 

 ПРЕДСТОЯЩО  СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD 

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. 

12 март  - София, Обучителен център, Работна среща за 
разработване на предложение за актуализация на методи-
ката за услугата „Дневен център за деца с увреждания“ 

Работна среща за разработване на предложение за актуа-
лизация на методиката за услугата „Дневен център за де-
ца с увреждания“. Предвижда се да участват доставчици на 
услугата Дневен център за деца с увреждания и експерти. 
Целта на срещата е да се обсъдят актуалните тенденции 
при предоставяне на тази услуга, ще бъдат представени 
добри практики и успешни примери за реализация. 

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. 

25 март  - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/
ЦОП 

26 - 29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране 
на включващи общности”, EASPD 

Конференцията ще се фокусира върху концепциите и прак-
тиките за прилагане на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания в общините, общностите и мест-
ните групи.  
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27 февруари – София, х-л Рамада София, Семинар на тема 

“Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общ-

ността” (Използване на европейските фондове за осигурява-

не на качествена грижа) 

Варна, „Реализирани европейски проекти във 

Варненска област и нови оперативни програми 

2014-2020 г.“ 

Неделино, „Добри практики при реализацията 

на проекти от България и Полша, финансирани 

по оперативните програми” 

28 февруари – Любимец, „Европа за нас“ 

София, Второ заседание на Междуведомстве-

ната работна група за разработване на проект 
на Национален социален доклад на Република 

България за 2013-2014 г. 

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 

12 - 14 март – Велико Търново, Национална среща на об-

щинските експерти по образование 

12 - 14 март – Варна, Отворено обучение 

„Предизвикателството Аутизъм“, Фондация Карин дом 

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

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

ция СТАРТ 

 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.) 

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) 

Програма за подкрепа на НПО в България (31 март) 

 

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  

Крайните срокове за кандидатстване по съответните ключо-

ви дейности са:  

ключова дейност 1: 17 март 2014 г.,  

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

Повече информация: ТУК. 
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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
24 – 28 февруари – София, Информационни дни по Столична програма „Култура“
24 февруари – Тополовград, среща „Европа за нас“
Велико Търново, „Европа за младите хора“
Нова Загора, „Европейските фондове – предизвикателство и нови възможности за младите хора в България“
София, „Научени уроци от разработване на проектни предложения по оперативните програми“
София, Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора в България
25 февруари – София, Годишни награди на БФЛД за отворен бизнес
София, София хотел Балкан, Конференция „Бизнес и образование“ 
София, Информационен ден по Програма за подкрепа на НПО в България, зала „Рубин“, Принцес Хотел София, бул. „Мария Луиза“ 131 (10:00 – 13:00 ч.)
Габрово, Изложба в подкрепа на ЦНСТ 
26 февруари – София, НДК, зала 6, Публично обсъждане на Споразумението за партньорство за Програмния период 2014-2020 г.
Ивайловград, „Европа за нас“
София, „Добри практики и възможности през новия програмен период – ОП „Околна среда“
27 февруари – София, х-л Рамада София, Семинар на тема “Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността” (Използване на европейските фондове за осигуряване на качествена грижа)
Варна, „Реализирани европейски проекти във Варненска област и нови оперативни програми 2014-2020 г.“
Неделино, „Добри практики при реализацията на проекти от България и Полша, финансирани по оперативните програми”
28 февруари – Любимец, „Европа за нас“
София, Второ заседание на Междуведомствената работна група за разработване на проект на Национален социален доклад на Република България за 2013-2014 г.
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
12 - 14 март – Велико Търново, Национална среща на общинските експерти по образование
12 - 14 март – Варна, Отворено обучение „Предизвикателството Аутизъм“, Фондация Карин дом
15 март – София, Форум „Ключ“ – Сподели промяната!
25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фондация СТАРТ
Бр. 8(3)/24.02.2014 г.
КАЛЕНДАР
1 март - Баба Марта
Св. Евдокия, имен ден празнуват: Евдокия, Марта, Мартин
Международен ден за борба против ядреното оръжие
Международен ден на гражданската защита
3 март - Ден на Освобождението на България от османска власт
Международен ден на писателите

НАСО поздравява всички 
с настъпващите празници!
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ПРЕДСТОЯЩО
Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
На 17 февруари т.г. в МТСП се състоя заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. То бе открито от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и заместник-министър Лазар Лазаров. Национален алианс за социална отговорност участва в заседанието като редовен член. Бяха обсъдени концепции за нормативни промени, във връзка с прилагане на отделни членове от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и в изпълнение на Плана за действие.                                Вижте повече
Семинар "Добри практики, проблеми и развитие на услугата в общността от резидентен тип Защитено жилище"
На 18.02.2014 г. в Обучителния център на Национален алианс за социална отговорност, гр. София, се проведе дискусионен семинар за актуалните проблеми, предизвикателства и добри практики в услугата Защитено жилище. Семинарът беше открит от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, който представи целите, мисията и дейностите на НАСО като представител на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EADPD) за България. 
Вижте повече
Търговище - регионална среща на доставчиците на социални услуги
На 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със съдействието на Община Търговище и се реализира в рамките на дейностите по проект „Партньорство за по-добър живот“. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, който отправи приветствени думи към гостите на срещата и представителите на Община Търговище и РДСП Търговище.                             Вижте повече

Министър Хасан Адемов прие поканата на НАСО за участие в Деветия Национален форум на доставчиците на социални услуги
На 17 февруари т.г., непосредствено след заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, се състоя се кратка среща между министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност (НАСО). В рамките на срещата г-н Адемов прие поканата на НАСО за участие на Деветия Национален форум на доставчиците на социални услуги, който ще се проведе във Варна през месец юни т.г.                                                                      Вижте повече

Работна среща на НАСО със зам.-министър Л. Лазаров
На 17 февруари т.г. в МТСП се състоя работна среща между г-н Лазар Лазаров, заместник министър на труда и социалната политика и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. По време срещата г-н Георгиев представи основните цели, задачи и параметри в развитието на НАСО като водеща национална организация с изключително активно европейско партньорство, даващо възможност в България да бъде внесен добър европейски опит в областта на политиките за хората с увреждания и социалните услуги. Беше представена също и програмата за работа на НАСО през следващата година, в това число съвместните партньорски инициативи между МТСП и НАСО.  
Вижте повече
Среща с г-н И. Иванов, изп. директор на АСП
На 18 февруари т.г. се проведе среща между г-н Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Бяха обсъдени въпроси, касаещи партньорството на АСП и по-конкретно проекти, реализирани от НАСО, по които АСП е партньор. В тази връзка бяха разгледани възможностите за съвместно участие в събитията по проектите, както и бъдещите последващи действия, свързани с обмен на опит и прилагане на европейски практики и опит в България.     Вижте повече

АХУ потвърди участие в Деветия Национален форум на доставчиците на социални услуги
На 18 февруари т.г. по време на проведена среща Агенция за хората с увреждания потвърди участието си на предстоящия Девети Национален форум на доставчиците на социални услуги. На срещата участваха изпълнителния директор на АХУ, г-н Минчо Коралски и председателя на НАСО, г-н Георги Георгиев.                                                                          Вижте повече

Заседание на Управителния съвет на НАСО
На 18 февруари т.г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на Национален алианс за социална отговорност (НАСО). Бяха разгледани важни принципни въпроси, свързани със стартиране на натоварената програма на НАСО за 2014г., включваща отговорни задачи, както по организационното развитие на НАСО, така и по работата на НАСО за решаване на проблемите на хората с увреждания, на развитие на системите, обхвата и качеството на социалните услуги в Българя, партньорството с местните власти и др. теми. 
Вижте още
СЪБИТИЯ НА НАСО/EASPD
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.
12 март  - София, Обучителен център, Работна среща за разработване на предложение за актуализация на методиката за услугата „Дневен център за деца с увреждания“
Работна среща за разработване на предложение за актуализация на методиката за услугата „Дневен център за деца с увреждания“. Предвижда се да участват доставчици на услугата Дневен център за деца с увреждания и експерти. Целта на срещата е да се обсъдят актуалните тенденции при предоставяне на тази услуга, ще бъдат представени добри практики и успешни примери за реализация.
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.
25 март  - Ямбол, Регионална среща: Услуги в общността/ЦОП
26 - 29 март - Зиген, Германия, Конференция “Планиране на включващи общности”, EASPD
Конференцията ще се фокусира върху концепциите и практиките за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в общините, общностите и местните групи. 
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Бр. 8(3)/24.02.2014 г.
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Бр. 8(3)/24.02.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
НОВИНИ ОТ НАСО
Първо заседание на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
На 18 февруари се проведе първото заседание  на Координационния съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) 2014-2020 г. То бе открито от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов и заместник-министър Росица Янкова. На заседанието присъстваха представители от Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието и науката и Министерството на икономиката и енергетиката. Участие взеха и представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите в страната, както и от Националния младежки форум. 
Вижте повече
Заседание на Националния съвет по условия на труд
На 18 февруари в МТСП се проведе заседание на Националния съвет по условията на труд. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри заседанието. Представители на правителството и социалните партньори дискутираха политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд през настоящата година. Те обсъдиха дейностите, които ще бъдат финансирани от Европейската агенция по безопасност и здраве при работа през 2014 г. в рамките на кампанията „Здравословни работни места. Управлявай стреса.” в периода 2014-2015 г.                            Вижте повече
Изменения в осем наредби в съответствие с осигурителното законодателство
Правителството направи промени в осем наредби, за да отрази в текстовете им влезлите в сила от началото на тази година изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на ДОО. Промяната в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, конкретизира задължително осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица. Технически уточнения са внесени и по отношение необлагаемостта на отличията и наградите по законите за държавния служител, за съдебната власт и за изпълнение на наказанията и задържането под стража.                                                              Вижте повече
Първо заседание на Междуведомствена експертна работна група по деинституционализация
Изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, реализираните и предстоящите дейности, както и основните предизвикателства пред процеса обсъди на първото си заседание Междуведомствената експертна работна група по деинституционализация под председателството на зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и председателя на ДАЗД Ева Жечева. В работната група членуват представители на ангажираните с процеса държавни организации, ръководители на проекти, на управляващия и договарящия орган и пет неправителствени организации.                                                            Вижте повече
Нова стратегия за “Ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката”
Всеки български ученик да има таблет или преносим компютър в училище. Това е една от основните цели в новата стратегия на правителството за образование за “Ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката” (2014-2020 г.). Причината - децата на България са сред изоставащите по показателя за IT технологии в училищата, а това се отразява на резултатите им от международните тестове за грамотност. У нас на всеки 11 гимназисти от 11-и и 12-и клас се пада 1 компютър. В ЕС това съотношение е 1 към 4. 
Вижте повече
ДАЗД предлага промени при работата с конфликтни деца
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева представи на кръгла маса, проведена на 20 февруари, резултатите от извършената планова проверка в 7 специални училища за деца с девиантно поведение - 4 възпитателни училища-интернати и 3 социално-педагогически интернати. Тя бе разпоредена от Върховна административна прокуратура във връзка с извършени от ДАЗД през 2013 г. проверки по сигнал в тези места, при които бяха установени множество нарушения. Резултатите показаха, че системата в този си вид е изчерпала възможностите си, защото децата в конфликт със закона имат проблеми, които не се разпознават, заяви г-жа Жечева.                                                 Вижте повече
Покана към НПО за включване в комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност”
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност". Заявление за участие в избора могат да подават само неправителствени организации, които са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като организации за осъществяване на дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси).                                        Вижте повече
НАП с нова информационна система
Националната агенция за приходите (НАП) вече разполага с Управленска информационна система (УИС) за бизнес анализ. Създаването й е в резултат от успешно изпълнен проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК). УИС или т. нар. „склад за данни" е интегрирана система за съхранение на информация с възможност за тематично ориентиране на информацията, извършване на справки и анализи на основната дейност на дадена организация, които подпомагат процеса на вземане на решения в нея. Системата съхранява данни на приблизително 90% от всички информационни източници в Агенцията и покрива всички аспекти от нейната дейност. Тя позволява преглед на информация, която се отнася до дейността на НАП в различни разрези и агрегация.                                                                 Вижте повече
Близо 11 хиляди свободни работни места в реалната икономика през януари 2014
През януари 2014 г. в бюрата по труда са заявени 10 968 свободни работни места от работодатели в реалната икономика. Това е най-големият брой заявени работни места от 2008 г. насам. Повече от половината (6 773 места) са заявени от частния сектор. Обявените места в реалния сектор са с 5 169 повече от декември 2013 г., а в сравнение с януари 2013 г. нарастват с 1 892. Най-много свободни работни места в бюрата по труда на първичния пазар са заявени от преработващата промишленост (3 725).                                        Вижте повече
Анри Малос: Пътищата на Европа
На 25 май т. г. европейските избиратели ще трябва да изберат сред кандидати, за които най-вероятно чуват за първи път; депутати, които да заседават в един парламент, чиито компетенции и правомощия са, най-общо казано непознати. Малко по малко във всяка една от европейските страни се очертават темите на кампанията. И както обикновено дебатите ще бъдат доминирани от вътрешнополитически въпроси и вътрешни политически игри. По време на дебатите всяка партия ще се прави, че добавя европейско измерение към своята реторика.                                                            Вижте повече

Преодоляване на демографската криза?
Национално представително изследване на Exacta Research Group бе проведено по поръчка на „Фокус" в периода 5 - 11 февруари 2014 г., с основен въпрос - какво, според хората трябва да се предприеме за да се преодолее демографската криза. Основното решение, според представите на близо половината българи, се отнася до търсене и прилагане на стимули (най-често финансови и социални) за повишаване на раждаемостта сред българите.                             Вижте повече
Две нови социални услуги в Карнобат
На 20 февруари 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов откри Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за възрастни с увреждания днес в Карнобат. На церемонията присъстваха областният управител на област Бургас Павел Маринов, кметът на града Георги Димитров и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов.                                         Вижте повече
Експерт от опит, социално включване - официална професия
Със заповед на Министъра на труда и социалната политика Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011г., е допълнена с професията „Експерт от опит, социално включване", възприета под код № 34123018. „Експерт от опит" е човек, който лично е преживял изолация, успял е да се справи с травматичните си преживявания и е разширил перспективата си, до ниво да може да приложи развития си опит, професионално във всички области на борбата със социалното изключване.                                       Вижте повече
Наградиха финалистите в конкурса за най-добър бизнес план на НПО
Три неправителствени организации си разделиха наградния фонд от 30 000 лева в конкурса за най-добър бизнес план на НПО, организиран от Фондация Български център за нестопанско право (БЦНП), Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в рамките на проекта „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО“. Официалното награждаване се състоя на 20 февруари в Гранд хотел София и събра обществени личности, представители на бизнеса, гражданския сектор и медийните среди. 
Вижте повече
Над 100 млн. лв. за изграждането на 62 центъра за настаняване от семеен тип
Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри във Враца нов Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в неравностойно положение. Стойността на проекта е 2,6 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Регионално развитие“. Над 100 млн. лв. се инвестират чрез програмата за изграждането на 62 центъра за настаняване от семеен тип на територията на цялата страна, подчерта в своето изказване министърът. Терзиева сподели, че като майка осъзнава, че тези центрове не могат да заменят домашната среда и уют, но целта на държавата е да създаде за децата възможно най-добри условия, за да се почувстват като у дома.                                                                             Вижте повече
Разширяване спектъра и обхвата на социалните услуги в община Тунджа
Със Заповед № РД 01-102/27.01.2014 г. на Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане се разреши откриването на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” с капацитет 20 места в с. Веселиново. Социалната услуга в общността е делегирана от държавата дейност, считано от 01.02.2014 г. Друга нова социална услуга ще бъде разкрита и в с. Скалица от 01.04.2014 г., като делегирана държавна дейност.                                                                          Вижте повече
Варна - лидер в областта на доброволчеството у нас
Варна е водеща община в България в създаването на условия за развитие на доброволчеството. Това стана ясно по време на кръгла маса "Младежко доброволчество в спорта", която се проведе на 19 февруари 2014г. в София. Организатор на събитието е Асоциацията за развитие на българския спорт. В нея се включиха представители на министерството на младежта и спорта, Националната спортна академия, Националния център ”Европейски младежки програми и инициативи”, неправителствени организации. Добрите практики в тази област на община Варна представиха Лилия Христова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, както и Нора Стефанова и Мирослав Тодоров от варненски НПО.                                                           Вижте повече
Предстои откриване на Център за майчино и детско здраве в област Сливен
Общо 693 бременни жени и родители на малки деца от област Шумен са получили подкрепа от медицинските сестри и акушерките на Център за майчино и детско здраве, финансиран с даренията, набрани в рамките на стратегическото партньорство между Пощенска банка и УНИЦЕФ „Най-добър старт за всяко дете". През месец декември и януари патронажните сестри на Центъра са направили 1137 домашни посещения в областта. Част от семействата са били посещавани повече от три пъти, с оглед на специфичните им нужди и затрудненията, които изпитват в отглеждането на децата си. 
Вижте повече
Младежи с увреждания в Айтос започват обучение за развиване на социалните им умения
От 17 февруари 2014г. младежи, настанени в защитеното жилище за младежи с умствено изоставане в Айтос, започват да се обучават по специална програма за развиване на битовите и социалните им умения. Те са сред първите за тази година младежи, изведени от домовете за деца с увреждания и настанени в нов тип услуга с по-добро качество. Изграждането на новите услуги се реализира по проекта „Детство за всички", изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето с европейско финансиране. В рамките на проекта е планирано извеждането на 1505 деца с увреждания от домовете, като по-голямата част от тях ще бъдат настанени в новите услуги до края на тази година.   Вижте повече
ЦНСТ прие първите деца в Горна Оряховица
Дванайсет деца с увреждания живеят вече в Центъра за настаняване от семеен тип в Горна Оряховица. Те са изведени от домовете в Горски Сеновец и Илаков рът, съобщи кметът на Общината инж. Добромир Добрев. Има още две свободни места, които са предназначени за деца в риск. Първата новопостроена обществена сграда в града от 1989 г. до сега е разположена в парк „Градска градина”. Тя е вдигната с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
Вижте повече
Варна и Карин дом - с програма срещу изоставянето на деца с увреждания
Община Варна предоставя финансиране от 68 160 лв. за 40 деца, които ползват услугите на Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания “ в Карин дом, член на Национален алианс за социална отговорност. Центърът предоставя услуги средно на 70 деца на месец - от 0 до 4г. Важна задача в работата на социалното заведение са домашните визити -мобилен терапевтичен екип подпомага развитието на детето на място в дома на неговото семейство. Допълнително деца и родители имат възможност да посещават „групи за игра“ в Карин дом.           Вижте повече
Бр. 8(3)/24.02.2014 г.
КУЛТУРА
Бр. 8(3)/24.02.2014 г.
Културен дебат в Световния ден за социална справедливост
На 20 февруари т.г. Национален алианс за социална отговорност взе участие в културен дебат, организиран от мрежата „Хлебни къщи”, по случай Световния ден на социалната справедливост. В събитието участва "Театър Цвете", активен член на НАСО, които използват новаторски, творчески техники за работа с деца и младежи с увреждания.  По време на дебата под името „Месим, за да се смесим“, който се проведе в „Червената къща“ в столицата, бяха обсъдени темите за социалната справедливост като основен принцип за мирно съвместно съществуване и просперитет.            Вижте повече
Международен музикален фестивал „Надмощие на духа” обяви набиране на изпълнители
Фондация „СТАРТ“ кани талантливи изпълнители с различна степен на увреждане от 5 до 35-годишна възраст за участие в конкурсната програма на Осмото издание на Международния музикален фестивал "Надмощие на духа". Желаещите могат да изпратят свой аудиозапис и кратко представяне до 15 юни 2014г. Самият Фестивал ще се проведе от 24 до 27 юли 2014г. в гр. Сандански. Инициативата се реализира от Фондация „Старт”, член на Национален алианс за социална отговорност, и има за цел да приобщава талантливи хора с увреждания към културния и обществен живот на страната чрез изразните средства на изкуството.              Вижте повече
Музеят за история на София организира ателие за мартенички
Музеят за история на София тази година посреща Баба Марта в своето собствено Ателие "Мартеничка". То се намира на бул. Княгиня Мария Луиза No 16 и ще се проведе в периода 21 февруари – 3 март 2014 г. Ателието се организира заедно с Националното сдружение "Задруга на майсторите на народни художествени занаяти".  По време на 11-дневната инициатива специалисти в областта на художествените занаяти ще творят мартенички на място. Посетителите на Ателието могат да се възползват и да закупят веднага това, което им харесва.                                                                  Вижте повече
“Повече място за изкуство” в столицата
Екипът на София 2019 „изнася“ произведения от фонда на Софийска градска художествена галерия и ги поставя върху билбордове из града. За първи път общинска структура представя произведения на 30 места в София. Нашите усилия са насочени към успешното представяне на София като европейска столица на културата. Тази кауза е изключително важна, защото е гражданска кауза. Проектът „Повече място за изкуство” е именно насочен към хората, каза кметът на София Йорданка Фандъкова.                                             Вижте повече
Изкуството в помощ на деца с увреждания
Община Габрово и Чешки културен център организират благотворителна фотоизложба, на която ще се събират средства за двата Центъра за настаняване от семеен тип в града. Чешкият фотограф Анжело Пургерт е автор на великолепната изложба „Първата република”, която ще гостува на Габрово от 25 февруари до 14-ти март. Експозицията ще бъде в Художествена галерия „Христо Цокев”. Центровете за настаняване от семеен тип в Габрово са създадени по ОП „Развитие на човешките ресурси”, компонент 2 – Разкриване на социални услуги в общността.                                                    Вижте повече
ИНТЕРВЮТА
Пловдив: По-добро качество и обхват на услугите
Веселина Ботева е завършила „Икономика“ в СА „Д.Ценов“ – Свищов, има и магистърски степени по „Социални дейности и мениджмънт“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Пловдив. От 1999 г. до 2012 г. работи в Агенция за социално подпомагане на експертни длъжности. От март 2012 г. е директор дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив.
София: Нови услуги, адекватни на потребностите
Интервю с Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община по направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“. С нея разговаряме за интеграцията на хората с увреждания, актуалните социални политики и проекти на Столична община, както и най-неотложните нужди на социалния сектор в столицата.
Аурубис подкрепя FameLab България
През настоящата 2014 г. Аурубис България, член на Национален алианс за социална отговорност, подкрепя осмото издание на конкурса „Лаборатория за слава FameLab“ в търсене на млади хора, български и чуждестранни студенти, учени и преподаватели, желаещи да говорят за своята работа и да споделят привлекателната страна на научната си кариера. Конкурсът е международен, провежда се по оригинален британски формат и вече включва над 25 държави от целия свят. Страната ни участва в него още от самото му начало преди 8 години, а организатори на българското издание са Британски съвет и Министерството на образованието и науката.                                                                Вижте повече
УниКредит Булбанк ще осигури десет стажантски места за младежи в неравностойно положение
УниКредит Булбанк ще осигури десет стажантски места за младежи в неравностойно положение. По този начин банката ще подкрепи проекта „Get Ready 2 Work – Готови за работа!“. Целта на проекта е интеграцията и активната заетост на младежите в неравностойно положение на пазара на труда чрез прилагане на успешни модели за обучение и програми за включване на трудовия пазар от Австрия и Германия. 
Вижте повече
Повишават социалната отговорност у младите хора
През следващите месеци младежката организация AIESEC Варна ще организира четири социални и един бизнес проект. Целта на проектите е да повишат социалната отговорност у младите хора, като и да срещнат студентите с бизнеса. "Единство в различията" е социален проект, засягащ културното разбирателство. Между 15.02 и 30.03 във Варна ще пристигнат петима доброволци от чужбина. Те ще посещават варненските гимназии и ще изнасят различни презентации, обучения и сесии на учениците от осми, девети, десети и единадесети клас. Проектът има за цел да запознае гимназистите с културата и развитието на различни държави от целия свят. Инициативата се провежда още в Велико Търново, Свищов, Пловдив, София и Благоевград.                   Вижте повече

Бр. 8(3)/24.02.2014 г.
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
Трети вариант на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Актуализиран вариант на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (работен вариант към януари 2014 г.)
Годишни цели на Агенция за хората с увреждания за 2014 година
Проект на Концепция за осигуряване прилагането на чл. 9 "Достъпност" от Конвенцията на ООН
Проект на Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)
Проект на Решение за приемане на План за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
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. 
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.)
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)
Програма за подкрепа на НПО в България (31 март)

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 
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.
Търсете ни на www.nasoki.bg
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