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 КАЛЕНДАР 

3 март - Ден на Освобождението на България от 

османска власт 

6 март - Световен ден за борба с глаукомата 

Имен ден празнуват: Красен, Красимир, Краси-

мира 

8 март - Международен ден на жената (ООН) 

Световен ден за профилактика на бъбречните 

заболявания 

Тодоров ден, Конски Великден - имен ден праз-

нуват: Божидар, Божидара, Дора, Дорина, Доро-

тея, Теодор, Теодора, Теодорина, Тодор, Тодо-

ра, Тодорка 
 

НАСО поздравява всички  

с настъпващите празници! 
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 Търсете ни на www.nasoki.bg 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 

Европейска конференция 

Планиране на приобщаващи общности: 

Предизвикателства и стратегии за местно прилага-

не на Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания (UNCRPD) 

27-28 март 2014г., Зиген, Германия 

Национален алианс за социална отговорност - предс-

тавител на Европейската асоциация на доставчиците 

на услуги на хора с увреждания за България, кани 

представители на общини, неправителствени органи-
зации , доставчици на социални услуги и други заинте-

ресовани за участие в Европейска конференция по 

планиране на приобщаващи общности, насочена към 

местното прилагане на Конвенцията на ООН за права-

та на хората с увреждания. Конференцията се органи-

зира от EASPD и Центъра за планиране и оценка на 

социалните услуги (ZPE) към Университета в Зиген в 

партньорство с Министерството на труда, интеграция-

та и социалните въпроси на германската провинция 

Северен Рейн-Вестфалия.Работни езици на конферен-

цията са немски, английски и френски. 

Предлагаме пътуване и участие в Европейска конфе-

ренция в Зиген за 4 дни (от 26 до 29.03.2014) с 3 но-

щувки при следните условия.                     Вижте повече 
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Срещи на НАСО в Търговище и учредяване на представи-

телство 

В продължение на Регионалната среща на доставчиците на 

социални услуги в гр. Търговище, която се проведе на 19 фев-

руари 2014г., представители на Национален алианс за социал-

на отговорност (НАСО) посетиха и се срещнаха с активно ра-

ботещи организации – доставчици на социални услуги от реги-

она.                                                                            Вижте повече 

Представителство в Плевен 

Национален алианс за социална отговорност продължава 

стратегическата си политика за активно присъствие по региони 

и сътрудничество с и подкрепа на доставчиците на социални 

услуги по места. В отговор на тази политика НАСО учреди 
представителство и в гр. Плевен.                           Вижте повече 

 НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ 

Обсъждане на Споразумението за партньорство за прог-

рамен период 2014-2020г. 

На 26 февруари 2014г. в зала 6 на Национален дворец на 

културата в София се проведе обсъждане на Споразумение-

то за партньорство за програмен период 2014-2020г. Спора-

зумението за партньорство е националният стратегически 

документ, очертаващ рамката за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ) в България през следващия програмен период, по-

сочи във встъпителните си думи г-жа Зинаида Златанова.  

Вижте повече 

Деинституционализацията до и след 2014г.  

На 27 февруари 2014г. в хотел Рамада София се проведе 
семинар на тема „Деинституционализация чрез предоставя-
не на услуги в общността. Използване на европейските фон-
дове за предоставяне на качествена грижа“. Семинарът се 

организира от Управляващия орган на Оперативна програма 
"Развитие на човешките ресурси" съвместно с Европейската 
експертна група за прехода от институционална грижа към 
грижа в общността. Мероприятието е част от серия семинари, 
организирани от правителствата на държавите-членки през 
2013-2014г.                                                              Вижте повече 

МТСП обсъди Проекта за социално включване с предста-

вители на Световната банка 

На 25 февруари 2014г. министърът на труда и социалната 

политика Хасан Адемов и заместник-министър Лазар Лазаров 

се срещнаха в МТСП с Алберто Родригес – директор на сек-

тор „Човешко развитие” и Кристиан Бодевиг – ръководител на 

сектор в Световната банка. Te изразиха удовлетвореност от 

доброто сътрудничество във всички сфери на социалната 

политика, което е изградено между МТСП и Банката. По вре-

ме на срещата те обсъдиха напредъка и предстоящите дей-

ности по Проекта за социално включване (ПСВ), който се 

финансира със заем от Световната банка.          Вижте повече 

 

Президентът апелира за обществена солидарност по 

проблемите на хората с увреждания 

Не уврежданията правят хората непълноценни, а средата, 

която не може да ги възприеме. Новият подход към хората с 

увреждания изисква промяна в стереотипите на обществото 
като цяло, както и законодателни промени за активното 

включване на хората с увреждания. Това заяви президентът 

Росен Плевнелиев на конференцията „Променя ли се светът 

на хората с увреждания", която се провежда по повод две 

години от ратификацията от България на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания. По данни на Све-

товната здравна организация, над един милиард от хората в 

света са с увреждания, а на всеки пет лица, живеещи в бед-

ност, едно е с увреждане.  

Вижте повече 
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Новата социална инфраструктура по Визия за деинститу-

ционализация на децата ще бъде изградена до края на 

годината 

До края на годината ще бъде изградена новата социална ин-

фраструктура, предназначена за децата, които ще бъдат из-

ведени от специализираните институции в цялата страна в 

изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинститу-

ционализация на децата в България“. Сътрудничеството и 

взаимодействието при реализирането на този процес обсъди-

ха Регионалните екипи по деинституционализация /РЕД/ и 

неправителствени организации на семинар в град Хисаря, 

организиран по проект „Подрепа”. Той се изпълнява от Дър-

жавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и се финансира 
по ОП „Техническа помощ“.                                    Вижте повече 

Германия ще ни помага за въвеждане на дуалното обра-

зование 

„Започнахме разговори и вече имаме уговорка да направим 

връзка с Института по професионално образование в Герма-

ния. Идеята е техни експерти да ни помогнат при промените в 

законодателството и подготовката на програмите и стандар-

тите за въвеждането на дуалното обучение“. Това обяви ми-

нистърът на образованието и науката проф. Анелия Клисаро-

ва след форума „Енергетика, търговия и дуално обучение“, 

организиран от Германо-българската индустриално-търговска 

камара с участието на премиера Пламен Орешарски. Пред 

участниците във форума проф. Клисарова представи целите 

на министерството по отношение на въвеждане на обучение-

то чрез работа.                                                        Вижте повече 

Подписваме спогодба за социална сигурност с Алжир 

На 27-28 февруари 2014г. българска правителствена делега-

ция, водена от министъра на икономиката и енергетиката Дра-

гомир Стойнев, направи работно посещение в Алжир. Минис-

търът на труда и социалната политика Хасан Адемов участва 

в 20-та сесия на Смесения българо-алжирски комитет за ико-

номическо, научно и техническо сътрудничество /СКИНТС/. В 

рамките на международния форум, министър Адемов се 

срещна с министъра на труда, заетостта и социалната сигур-

ност на Алжир Мохамед Бенмеради.                      Вижте повече 

Членове на Съвета на децата към ДАЗД подариха марте-

ници на кметове и областни управители от цялата страна 

На 28 март 2014г. членове на Съвета на децата към Държав-

ната агенция за закрила на детето се срещнаха с областни 

управители и кметове на областни центрове, чиито представи-

тели са в консултативния орган. Повод за срещите на детските 

парламентаристи бе желанието на младите хора да подарят 

мартеница и да поздравят с празника 1 март областните и 

общински ръководители, да обсъдят с тях форми за взаимо-

действие и сътрудничество и да ги запознаят с планираните 

на местно и национално ниво инициативи, с които ДАЗД и Съ-
вета на децата ще отбележат 2014 г., обявена от председате-

ля на ДАЗД г-жа Ева Жечева за Година на правата на детето.  

Вижте повече 

 

 КУЛТУРА 

Деца от социални домове представят създадени от тях 
пътеводител и пътепис 

От 27 февруари до 28 март Галерията за съвременно изкуст-
во УниКредит Студио ще е домакин на интересна детска из-
ложба – „Ателие „Прегърни ме“ пътува“. Изложбата е резул-
тат от съвместен проект на Суверенния орден на Малта и 
УниКредит Булбанк, започнал през лятото на 2013 г. Тогава 
двете организации, които си партнират за осъществяване на 
този благотворителен проект, организираха пътешествие за 
14 деца от три социални дома, заедно с двама възпитатели. 
В продължение на 10 дни децата обиколиха 7-те български 
културно-исторически обекта, част от Световното историчес-
ко наследство на ЮНЕСКО: Ивановски скални църкви, село 
Иваново, Русенско; гробница край село Свещари, Разградс-
ко; Мадарски конник, село Мадара, Шуменско; старинен град 
Несебър; Казанлъшка гробница; Рилски манастир; Боянска 
църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“.             Вижте повече 
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 СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

Допълнителна енергийна помощ за най-бедните 

Правителството одобри допълнителна еднократна помощ в 

размер на 30 лв. за хората с най-ниски доходи в края на 

отоплителния сезон. За целта на Министерството на труда и 

социалната политика ще бъдат преведени 8 387 300 лв., оси-

гурени чрез преструктуриране на разходите по централния 

бюджет. От енергийното подпомагане ще могат да се възпол-

зват около 270 хил. граждани.                              Вижте повече 

 

Още два дома за деца, лишени от родителска грижа, пре-

установяват дейността си 

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане и след решение на Общинския съвет - 
Пловдив, от март 2014 г. се закрива Домът за деца, лишени 

от родителска грижа „Рада Киркович" - един от трите с този 

профил в града. След активни действия от страна на дирек-

ция „Социално подпомагане" - Пловдив, за децата от дома са 

предприети други мерки за закрила в семейна среда, вследс-

твие на което в специализираната институция няма деца. По-

рано през февруари т.г. преустанови своята дейност и домът 

за деца в град Попово, област Търговище.         Вижте повече 

 

Откриха Център за обществена подкрепа в Созопол 

Център за обществена подкрепа започна дейността си в Со-

зопол. Дейностите се реализират от Областния съвет на БЧК

-Бургас в партньорство с община Созопол.За да се реализи-

ра новата социална услуга ,община Созопол предостави без-

възмездно общинска сграда, в която 25 деца от общината ще 

получават помощ и подкрепа от специалистите. На официал-

ното откриване на Центъра за обществена подкрепа присъст-

ваха цялото ръководство на БЧК –председателят на най- 

голямата хуманна организация в страната Христо Григо-

ров,генералният директор доц.Гигов,зам.генералния директор 

д-р Славина Джамбазова и председателят на Областния съ-

вет на БЧК-Бургас Виолета Радева заедно с председателя на 

БМЧК-Бургас Крисиян Пеняшки.                       Вижте повече 

 

БЧК стартира "Социална бърза помощ" 

Българският червен кръст започва реализацията на проект за 

закрила на бездомните, съобщи по БНР председателят на 

организацията Христо Григоров. "Социалната бърза помощ" е 

по френски модел. По света над 60 млн. души помагат на без-

домните хора по него. У нас, БЧК обръща специално внимание 

на бездомните от 3 години, а днес френският модел се прена-

ся изцяло с подписването на споразумение. От октомври той 
работи експериментално в София. Григоров сподели най-

честите причини хората да се озоват на улицата.  

Вижте повече 

Международна среща по проект „Доброволци за заетост в 

Европа" на Столична община 

В периода 24 февруари – 27 февруари 2014г. в гр. София, 

Столична община проведе ІV-та Международна среща по про-

ект „Доброволци за заетост в Европа (Volunteers for European 

Employment – VERSO), в която взеха участие представители 

на органи на публичния сектор, институти, университети и об-

щини от градовете на дванадесетте партньори по Проекта от 

България, Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Хо-

ландия и Унгария. Концепцията на VERSO поставя акцент 

върху използването на доброволчеството като инструмент за 

неформално образование и социална кохезия посредством 

придобиване на умения, опит и квалификация с цел разширя-

ване възможностите за бъдеща заетост.  

Вижте повече 

Инициатива "Традиции и история" в София 

По предложение на заместник кмета на Столична община в 

Направление „Социални дейности и интеграция на хора с ув-

реждания“ г-жа Албена Атанасова, стартира инициативата 
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„Традиции и история“. Целта е чрез провеждане на съвместни 

срещи между възрастните хора и децата, клиенти на заведе-

нията за социални услуги на територията на Столична община 

да се предадат традициите, народните обичаи, както и да се 

отдаде към националните герои.                           Вижте повече 

 

Нова социална услуга – жилища за деца и младежи в 

Пловдив 

Пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено 

жилище разкри Община Пловдив в изградени къщи по проект 

на Оперативна програма «Регионално развитие» за 3,771 млн. 

лв. 78 деца и младежи с увреждания, които са родени в Плов-

див и областта, и в момента пребивават в различни институ-
ции на територията на цялата страна, ще живеят в 6 нови и 

модерни сгради в града, посочи заместник-кметът Георги Ти-

тюков. Новата социална услуга бе представена от него и ръко-

водителя на проекта Елена Шопова. С помощта на финансо-

вите инструменти на ОП „Регионално развитие“ са построени 

5 Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и 1 Защитено 

жилище /ЗЩ/ в община Пловдив.                           Вижте повече 

 

Обучение на Карин дом: "Как да съобщим нежелана нови-

на" 

В рамките на дейността, като Център за ранна интервенция 

фондация Карин дом (член на НАСО) организира на 24-ти и 

25-ти февруари семинар, насочен към запознаването с уме-

ния, алгоритъм и принципи в поднасянето на нежелана нови-

на. Водещи на семинара са специалисти, които споделят зна-

нията въз основа на своя практически опит - Светлана Чивгъ-

нова - клиничен психолог в Специализирана детска клиника по 

клинична хематология и онкология на МБАЛ "Св. Марина"-

Варна и Севджихан Еюбова - клиничен психолог в МБАЛ Шу-

мен АД и асоцииран обучител към Карин дом.     Вижте повече 

 КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ 

Икономическата прогноза на ЕС - възстановяването наби-

ра скорост 

Съгласно зимната прогноза на Европейската комисия иконо-

мическото възстановяване ще продължи в повечето държави 

— членки на Европейския съюз, и в Съюза като цяло. След 

излизането от рецесията през пролетта на 2013 г. и три пос-

ледователни тримесечия, през които се отчита слабо възста-

новяване, се очаква умерено ускоряване на икономическия 

растеж. Предвижда се след растеж през 2014 г. от 1,5 % на 

реалния БВП в ЕС като цяло и от 1,2 % в еврозоната той да 

се увеличи през 2015 г. съответно на 2,0 % и 1,8 %. Тези стой-

ности представляват увеличение с 0,1 процентни пункта спря-

мо прогнозата от есента на 2013 г.                        Вижте повече 

Ангажираността на служителите варира при различните 

поколения 

Обобщени данни за ангажираността на различните поколения 

изнесе екипът на международното проучване на Aon Hewitt 

Най-добрите работодатели, в което България се включва за 

осма година през 2014 г. Според проучването, ангажираност-

та и удовлетвореността на служителите, родени в годините 

между 1979 и 1997 (т.нар. поколение Y), се управляват най-

трудно. Представителите му са израстнали в години на фи-

нансов бум, свикнали са да получават моментално признание 

и възнаграждение. Добри са в извършването на няколко зада-

чи едновременно и имат добре изразени технически способ-

ности.                                                                        Вижте повече 

Над 58% от хората над 65 г. у нас са заплашени от бедност 

Над 58 на сто от българите на възраст над 65 г. живеят в риск 

от бедност - 53,6% от мъжете и 62,8 на сто от жените. В ЕС 

като цяло заплашените от бедност на тази възраст са драс-

тично по-малко - средно 16,4% от мъжете и 22,2% от жените. 

Това сочи изследване на проф. д.ик.н. Росица Рангелова, 

http://nasoki.bg/index.php/socialni-uslugi/10-socialni-uslugi/202-tradicia�
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което бе цитирано вчера на заключителното заседание на 

конференцията "Демографската ситуация и развитието на 

България", организирана от БАН като част от изявите за 145-

ата годишнина на академията. Сред населението като цяло 

под заплаха от бедност живеят 47,6% от мъжете и 50,9% от 

жените у нас, докато средните проценти за ЕС са съответно 

24 на сто и 26,1 на сто.                                           Вижте повече 

 КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ 

Аурубис България и ПФК Лудогорец с общ проект за Дет-

ско-юношеската академия на клуба 

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

лен алианс за социална отговорност, стартира нова инициа-

тива в областта на спорта и подкрепата на млади таланти. 

През месец март 2014 г., в партньорство с ПФК Лудогорец, 

компанията ще организира кастинги за подбор на млади фут-

болисти от региона на Средногорието. Най-добре представи-

телите се участници ще имат шанса да се присъединят към 

Детско-юношеската школа на двукратния български шампион. 

“Аурубис традиционно подпомага развитието на спорта сред 

децата, младежите и водещите български спортисти.  

Вижте повече 

Връчиха наградите за отговорен бизнес 

Рекорден брой от 56 компании се включиха в тазгодишното 

издание на конкурса на Българския форум на бизнес лидери-

те (БФБЛ) за проекти в сферата на корпоративната социална 

отговорност. Церемонията по връчване на наградите се про-

веде на 25 февруари 2014г. в „Шератон София Хотел Бал-

кан”. Министърът на труда и социалната политика Хасан Аде-

мов участва в церемонията по връчване на годишните награ-

ди на Българския форум на бизнес лидерите за 2013 г. Той 

отличи призьорите в категориите „Инвеститор в обществото” 

и „Инвеститор в човешкия капитал“. „Корпоративната социал-

на отговорност вече е част от модерната социална политика. 

С всяка година, макар и с малко, нараства броят на участва-

щите малки и средни предприятия”, отбеляза министър Аде-

мов.                                                                           Вижте повече 

Пощенска банка подарява над 11 000 ръчно сплетени мар-

тенички 

За 1-ви март Пощенска банка поздравява клиенти, партньори 

и служители с над 11 000 ръчно изработени мартеници с по-

желание за здраве и благополучие. За изработката на марте-

ниците банката традиционно си партнира с фондации и соци-

ални институции за хора в неравностойно положение. Тази 

година мартениците са изработени от деца и възрастни хора 

към фондация „Трета възраст“, гр. Русе и сдружение „Бъдеще 
за децата с увреждания“, гр. Казанлък.                 Вижте повече 

Дженерали Застраховане помага на деца в нужда 

Дженерали Застраховане ще отделя по 1 лев от всяка прода-

дена полица Домашно имущество за изоставени деца. Застра-

хователната компания и фондация „За Нашите Деца“ старти-

рат съвместен проект - „Сигурен дом за нашите деца”, който 

цели да помогне на поне 12 изоставени бебета и малки деца 

годишно да не попадат в социални домове, а да получат се-

мейна грижа. Дженерали ще отделя по 1 лев от всяка прода-

дена застраховка „Домашно имущество“, за да даде шанс за 

по-добър живот на децата лишени от родителски грижи.  

Вижте повече 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

Ресурсният център на GEYC (Група на европейската младеж 
за промяна) обяви отворена покана за тримесечно практи-
ческо обучение в областта на социалните медии, мултимеди-
ята, връзките с обществеността и комуникационните умения. 
 

Вижте повече 
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5 март – Варна, Информационна кампания „Европейски 

средства за българското образование-нови възможности за 

финансиране и европейски регламенти“ 

Сливен, Семинар-обучение за представители 

на местни, регионални и национални медии 

Доспат, Възможности за финансиране на идеи 

на образователни и обучителни институции, 

нестопански организации и общини 

Габрово, Новите хоризонти пред младите хора 

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 

Мадан, Информационна среща на ОИЦ – Смо-

лян 

7 март – Свиленград, Информационна среща „Европа за нас“  

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! 

20 март – София, хотел Хилтън, Конференция Иновации и 

предприемачество 2014 

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

ция СТАРТ 

 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  - Габрово, 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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 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) 

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. 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ 

Постановление за определяне на реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинан-
сирани от Европейския фонд за регионално развитие, Евро-
пейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейс-
кия съюз за периода 2014-2020 г. 

Постановление за създаване на комитети за наблюдение на 
Споразумението за партньорство на Република България за 
програмен период 2014-2020 година и програмите, съфи-
нансирани от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове 

Проект на Концепция за осигуряване прилагането на чл. 9 от 
Конвенцията на ООН 

Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. за изменение 
на Наредбата за елементите на възнаграждението и за до-
ходите, върху които се правят осигурителни вноски 

Постановление № 32 от 19 февруари 2014 г. за изменение и 
допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на 
паричните обезщетения за безработица 

Постановление № 34 от 19 февруари 2014 г. за изменение и 
допълнение на Наредбата за установяване, разследване, 
регистриране и отчитане на трудовите злополуки 
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5 март – Варна, Информационна кампания „Европейски средства за българското образование-нови възможности за финансиране и европейски регламенти“
Сливен, Семинар-обучение за представители на местни, регионални и национални медии
Доспат, Възможности за финансиране на идеи на образователни и обучителни институции, нестопански организации и общини
Габрово, Новите хоризонти пред младите хора
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
Мадан, Информационна среща на ОИЦ – Смолян
7 март – Свиленград, Информационна среща „Европа за нас“ 
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!
20 март – София, хотел Хилтън, Конференция Иновации и предприемачество 2014
25 март – Враца, Концерт “Различното твори чудеса”, Фондация СТАРТ
КАЛЕНДАР
3 март - Ден на Освобождението на България от османска власт
6 март - Световен ден за борба с глаукомата
Имен ден празнуват: Красен, Красимир, Красимира
8 март - Международен ден на жената (ООН)
Световен ден за профилактика на бъбречните заболявания
Тодоров ден, Конски Великден - имен ден празнуват: Божидар, Божидара, Дора, Дорина, Доротея, Теодор, Теодора, Теодорина, Тодор, Тодора, Тодорка

НАСО поздравява всички 
с настъпващите празници!
Съдържание:

Новини от НАСО 	1
Национални политики 	2 
Култура 	3
Социални услуги 	4
Коментари и анализи 	5
Корпоративна социална отговорност 	6
Предстоящо 	7
Нормативни документи и промени 	8
Възможности за финансиране 	8
ПРЕДСТОЯЩО
Срещи на НАСО в Търговище и учредяване на представителство
В продължение на Регионалната среща на доставчиците на социални услуги в гр. Търговище, която се проведе на 19 февруари 2014г., представители на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) посетиха и се срещнаха с активно работещи организации – доставчици на социални услуги от региона.                                                                            Вижте повече
Представителство в Плевен
Национален алианс за социална отговорност продължава стратегическата си политика за активно присъствие по региони и сътрудничество с и подкрепа на доставчиците на социални услуги по места. В отговор на тази политика НАСО учреди представителство и в гр. Плевен.                           Вижте повече
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  - Габрово, 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. 
Бр. 9(3)/4.03.2014 г.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Бр. 9(3)/4.03.2014 г.
НАСО   
Nasoki.bg
НОВИНИ ОТ НАСО
Бр. 9(3)/4.03.2014 г.
Бр. 9(3)/4.03.2014 г.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia (безсрочен)
Фонд „Социална закрила”  (безсрочен)
Програма за предоставяне на малки грантове (безсрочен)
Тръст за социална алтернатива (ТСА) (безсрочен)
Европейски фонд за демокрация (безсрочен)
Глобален фонд на жените (30 юни 2014 г.)
Национален иновационен фонд (31 март)
Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места (10 март)
Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда (10 април)
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
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В
Европейска конференция
Планиране на приобщаващи общности:
Предизвикателства и стратегии за местно прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD)
27-28 март 2014г., Зиген, Германия
Национален алианс за социална отговорност - представител на Европейската асоциация на доставчиците на услуги на хора с увреждания за България, кани представители на общини, неправителствени организации , доставчици на социални услуги и други заинтересовани за участие в Европейска конференция по планиране на приобщаващи общности, насочена към местното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Конференцията се организира от EASPD и Центъра за планиране и оценка на социалните услуги (ZPE) към Университета в Зиген в партньорство с Министерството на труда, интеграцията и социалните въпроси на германската провинция Северен Рейн-Вестфалия.Работни езици на конференцията са немски, английски и френски.
Предлагаме пътуване и участие в Европейска конференция в Зиген за 4 дни (от 26 до 29.03.2014) с 3 нощувки при следните условия.                     Вижте повече
НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ
Обсъждане на Споразумението за партньорство за програмен период 2014-2020г.
На 26 февруари 2014г. в зала 6 на Национален дворец на културата в София се проведе обсъждане на Споразумението за партньорство за програмен период 2014-2020г. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през следващия програмен период, посочи във встъпителните си думи г-жа Зинаида Златанова. 
Вижте повече
Деинституционализацията до и след 2014г. 
На 27 февруари 2014г. в хотел Рамада София се проведе семинар на тема „Деинституционализация чрез предоставяне на услуги в общността. Използване на европейските фондове за предоставяне на качествена грижа“. Семинарът се организира от Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" съвместно с Европейската експертна група за прехода от институционална грижа към грижа в общността. Мероприятието е част от серия семинари, организирани от правителствата на държавите-членки през 2013-2014г.                                                              Вижте повече
МТСП обсъди Проекта за социално включване с представители на Световната банка
На 25 февруари 2014г. министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и заместник-министър Лазар Лазаров се срещнаха в МТСП с Алберто Родригес – директор на сектор „Човешко развитие” и Кристиан Бодевиг – ръководител на сектор в Световната банка. Te изразиха удовлетвореност от доброто сътрудничество във всички сфери на социалната политика, което е изградено между МТСП и Банката. По време на срещата те обсъдиха напредъка и предстоящите дейности по Проекта за социално включване (ПСВ), който се финансира със заем от Световната банка.          Вижте повече

Президентът апелира за обществена солидарност по проблемите на хората с увреждания
Не уврежданията правят хората непълноценни, а средата, която не може да ги възприеме. Новият подход към хората с увреждания изисква промяна в стереотипите на обществото като цяло, както и законодателни промени за активното включване на хората с увреждания. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на конференцията „Променя ли се светът на хората с увреждания", която се провежда по повод две години от ратификацията от България на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. По данни на Световната здравна организация, над един милиард от хората в света са с увреждания, а на всеки пет лица, живеещи в бедност, едно е с увреждане. 
Вижте повече
Новата социална инфраструктура по Визия за деинституционализация на децата ще бъде изградена до края на годината
До края на годината ще бъде изградена новата социална инфраструктура, предназначена за децата, които ще бъдат изведени от специализираните институции в цялата страна в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“. Сътрудничеството и взаимодействието при реализирането на този процес обсъдиха Регионалните екипи по деинституционализация /РЕД/ и неправителствени организации на семинар в град Хисаря, организиран по проект „Подрепа”. Той се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и се финансира по ОП „Техническа помощ“.                                    Вижте повече
Германия ще ни помага за въвеждане на дуалното образование
„Започнахме разговори и вече имаме уговорка да направим връзка с Института по професионално образование в Германия. Идеята е техни експерти да ни помогнат при промените в законодателството и подготовката на програмите и стандартите за въвеждането на дуалното обучение“. Това обяви министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова след форума „Енергетика, търговия и дуално обучение“, организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара с участието на премиера Пламен Орешарски. Пред участниците във форума проф. Клисарова представи целите на министерството по отношение на въвеждане на обучението чрез работа.                                                        Вижте повече
Подписваме спогодба за социална сигурност с Алжир
На 27-28 февруари 2014г. българска правителствена делегация, водена от министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, направи работно посещение в Алжир. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов участва в 20-та сесия на Смесения българо-алжирски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество /СКИНТС/. В рамките на международния форум, министър Адемов се срещна с министъра на труда, заетостта и социалната сигурност на Алжир Мохамед Бенмеради.                      Вижте повече
Членове на Съвета на децата към ДАЗД подариха мартеници на кметове и областни управители от цялата страна
На 28 март 2014г. членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето се срещнаха с областни управители и кметове на областни центрове, чиито представители са в консултативния орган. Повод за срещите на детските парламентаристи бе желанието на младите хора да подарят мартеница и да поздравят с празника 1 март областните и общински ръководители, да обсъдят с тях форми за взаимодействие и сътрудничество и да ги запознаят с планираните на местно и национално ниво инициативи, с които ДАЗД и Съвета на децата ще отбележат 2014 г., обявена от председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева за Година на правата на детето. 
Вижте повече

КУЛТУРА
Деца от социални домове представят създадени от тях пътеводител и пътепис
От 27 февруари до 28 март Галерията за съвременно изкуство УниКредит Студио ще е домакин на интересна детска изложба – „Ателие „Прегърни ме“ пътува“. Изложбата е резултат от съвместен проект на Суверенния орден на Малта и УниКредит Булбанк, започнал през лятото на 2013 г. Тогава двете организации, които си партнират за осъществяване на този благотворителен проект, организираха пътешествие за 14 деца от три социални дома, заедно с двама възпитатели. В продължение на 10 дни децата обиколиха 7-те български културно-исторически обекта, част от Световното историческо наследство на ЮНЕСКО: Ивановски скални църкви, село Иваново, Русенско; гробница край село Свещари, Разградско; Мадарски конник, село Мадара, Шуменско; старинен град Несебър; Казанлъшка гробница; Рилски манастир; Боянска църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“.             Вижте повече
Допълнителна енергийна помощ за най-бедните
Правителството одобри допълнителна еднократна помощ в размер на 30 лв. за хората с най-ниски доходи в края на отоплителния сезон. За целта на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат преведени 8 387 300 лв., осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет. От енергийното подпомагане ще могат да се възползват около 270 хил. граждани.                              Вижте повече

Още два дома за деца, лишени от родителска грижа, преустановяват дейността си
Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и след решение на Общинския съвет - Пловдив, от март 2014 г. се закрива Домът за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович" - един от трите с този профил в града. След активни действия от страна на дирекция „Социално подпомагане" - Пловдив, за децата от дома са предприети други мерки за закрила в семейна среда, вследствие на което в специализираната институция няма деца. По-рано през февруари т.г. преустанови своята дейност и домът за деца в град Попово, област Търговище.         Вижте повече

Откриха Център за обществена подкрепа в Созопол
Център за обществена подкрепа започна дейността си в Созопол. Дейностите се реализират от Областния съвет на БЧК-Бургас в партньорство с община Созопол.За да се реализира новата социална услуга ,община Созопол предостави безвъзмездно общинска сграда, в която 25 деца от общината ще получават помощ и подкрепа от специалистите. На официалното откриване на Центъра за обществена подкрепа присъстваха цялото ръководство на БЧК –председателят на най- голямата хуманна организация в страната Христо Григоров,генералният директор доц.Гигов,зам.генералния директор д-р Славина Джамбазова и председателят на Областния съвет на БЧК-Бургас Виолета Радева заедно с председателя на БМЧК-Бургас Крисиян Пеняшки.                       Вижте повече

БЧК стартира "Социална бърза помощ"
Българският червен кръст започва реализацията на проект за закрила на бездомните, съобщи по БНР председателят на организацията Христо Григоров. "Социалната бърза помощ" е по френски модел. По света над 60 млн. души помагат на бездомните хора по него. У нас, БЧК обръща специално внимание на бездомните от 3 години, а днес френският модел се пренася изцяло с подписването на споразумение. От октомври той работи експериментално в София. Григоров сподели най-честите причини хората да се озоват на улицата. 
Вижте повече
Международна среща по проект „Доброволци за заетост в Европа" на Столична община
В периода 24 февруари – 27 февруари 2014г. в гр. София, Столична община проведе ІV-та Международна среща по проект „Доброволци за заетост в Европа (Volunteers for European Employment – VERSO), в която взеха участие представители на органи на публичния сектор, институти, университети и общини от градовете на дванадесетте партньори по Проекта от България, Великобритания, Испания, Гърция, Германия, Холандия и Унгария. Концепцията на VERSO поставя акцент върху използването на доброволчеството като инструмент за неформално образование и социална кохезия посредством придобиване на умения, опит и квалификация с цел разширяване възможностите за бъдеща заетост. 
Вижте повече
Инициатива "Традиции и история" в София
По предложение на заместник кмета на Столична община в Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ г-жа Албена Атанасова, стартира инициативата „Традиции и история“. Целта е чрез провеждане на съвместни срещи между възрастните хора и децата, клиенти на заведенията за социални услуги на територията на Столична община да се предадат традициите, народните обичаи, както и да се отдаде към националните герои.                           Вижте повече

Нова социална услуга – жилища за деца и младежи в Пловдив
Пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище разкри Община Пловдив в изградени къщи по проект на Оперативна програма «Регионално развитие» за 3,771 млн. лв. 78 деца и младежи с увреждания, които са родени в Пловдив и областта, и в момента пребивават в различни институции на територията на цялата страна, ще живеят в 6 нови и модерни сгради в града, посочи заместник-кметът Георги Титюков. Новата социална услуга бе представена от него и ръководителя на проекта Елена Шопова. С помощта на финансовите инструменти на ОП „Регионално развитие“ са построени 5 Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и 1 Защитено жилище /ЗЩ/ в община Пловдив.                           Вижте повече

Обучение на Карин дом: "Как да съобщим нежелана новина"
В рамките на дейността, като Център за ранна интервенция фондация Карин дом (член на НАСО) организира на 24-ти и 25-ти февруари семинар, насочен към запознаването с умения, алгоритъм и принципи в поднасянето на нежелана новина. Водещи на семинара са специалисти, които споделят знанията въз основа на своя практически опит - Светлана Чивгънова - клиничен психолог в Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология на МБАЛ "Св. Марина"-Варна и Севджихан Еюбова - клиничен психолог в МБАЛ Шумен АД и асоцииран обучител към Карин дом.     Вижте повече
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ
Икономическата прогноза на ЕС - възстановяването набира скорост
Съгласно зимната прогноза на Европейската комисия икономическото възстановяване ще продължи в повечето държави — членки на Европейския съюз, и в Съюза като цяло. След излизането от рецесията през пролетта на 2013 г. и три последователни тримесечия, през които се отчита слабо възстановяване, се очаква умерено ускоряване на икономическия растеж. Предвижда се след растеж през 2014 г. от 1,5 % на реалния БВП в ЕС като цяло и от 1,2 % в еврозоната той да се увеличи през 2015 г. съответно на 2,0 % и 1,8 %. Тези стойности представляват увеличение с 0,1 процентни пункта спрямо прогнозата от есента на 2013 г.                        Вижте повече
Ангажираността на служителите варира при различните поколения
Обобщени данни за ангажираността на различните поколения изнесе екипът на международното проучване на Aon Hewitt Най-добрите работодатели, в което България се включва за осма година през 2014 г. Според проучването, ангажираността и удовлетвореността на служителите, родени в годините между 1979 и 1997 (т.нар. поколение Y), се управляват най-трудно. Представителите му са израстнали в години на финансов бум, свикнали са да получават моментално признание и възнаграждение. Добри са в извършването на няколко задачи едновременно и имат добре изразени технически способности.                                                                        Вижте повече
Над 58% от хората над 65 г. у нас са заплашени от бедност
Над 58 на сто от българите на възраст над 65 г. живеят в риск от бедност - 53,6% от мъжете и 62,8 на сто от жените. В ЕС като цяло заплашените от бедност на тази възраст са драстично по-малко - средно 16,4% от мъжете и 22,2% от жените. Това сочи изследване на проф. д.ик.н. Росица Рангелова, което бе цитирано вчера на заключителното заседание на конференцията "Демографската ситуация и развитието на България", организирана от БАН като част от изявите за 145-ата годишнина на академията. Сред населението като цяло под заплаха от бедност живеят 47,6% от мъжете и 50,9% от жените у нас, докато средните проценти за ЕС са съответно 24 на сто и 26,1 на сто.                                           Вижте повече
КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ
Аурубис България и ПФК Лудогорец с общ проект за Детско-юношеската академия на клуба
През настоящата 2014 г. Аурубис България, член на Национален алианс за социална отговорност, стартира нова инициатива в областта на спорта и подкрепата на млади таланти. През месец март 2014 г., в партньорство с ПФК Лудогорец, компанията ще организира кастинги за подбор на млади футболисти от региона на Средногорието. Най-добре представителите се участници ще имат шанса да се присъединят към Детско-юношеската школа на двукратния български шампион. “Аурубис традиционно подпомага развитието на спорта сред децата, младежите и водещите български спортисти. 
Вижте повече
Връчиха наградите за отговорен бизнес
Рекорден брой от 56 компании се включиха в тазгодишното издание на конкурса на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) за проекти в сферата на корпоративната социална отговорност. Церемонията по връчване на наградите се проведе на 25 февруари 2014г. в „Шератон София Хотел Балкан”. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов участва в церемонията по връчване на годишните награди на Българския форум на бизнес лидерите за 2013 г. Той отличи призьорите в категориите „Инвеститор в обществото” и „Инвеститор в човешкия капитал“. „Корпоративната социална отговорност вече е част от модерната социална политика. С всяка година, макар и с малко, нараства броят на участващите малки и средни предприятия”, отбеляза министър Адемов.                                                                           Вижте повече
Пощенска банка подарява над 11 000 ръчно сплетени мартенички
За 1-ви март Пощенска банка поздравява клиенти, партньори и служители с над 11 000 ръчно изработени мартеници с пожелание за здраве и благополучие. За изработката на мартениците банката традиционно си партнира с фондации и социални институции за хора в неравностойно положение. Тази година мартениците са изработени от деца и възрастни хора към фондация „Трета възраст“, гр. Русе и сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“, гр. Казанлък.                 Вижте повече
Дженерали Застраховане помага на деца в нужда
Дженерали Застраховане ще отделя по 1 лев от всяка продадена полица Домашно имущество за изоставени деца. Застрахователната компания и фондация „За Нашите Деца“ стартират съвместен проект - „Сигурен дом за нашите деца”, който цели да помогне на поне 12 изоставени бебета и малки деца годишно да не попадат в социални домове, а да получат семейна грижа. Дженерали ще отделя по 1 лев от всяка продадена застраховка „Домашно имущество“, за да даде шанс за по-добър живот на децата лишени от родителски грижи. 
Вижте повече
Постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
Постановление за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 година и програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Проект на Концепция за осигуряване прилагането на чл. 9 от Конвенцията на ООН
Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Постановление № 32 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Постановление № 34 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПРОМЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Ресурсният център на GEYC (Група на европейската младеж за промяна) обяви отворена покана за тримесечно практическо обучение в областта на социалните медии, мултимедията, връзките с обществеността и комуникационните умения.

Вижте повече



<<
  /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


