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НОВИНИ ОТ EASPD, НАСО И ЧЛЕНОВЕ 

Нова социална услуга във Враца

Представител на НАСО беше сред официалните гости по време на откриването на нова социална услуга в

община Враца, на която отрязаха лентата заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница

Русинова и кметът на града г-н Калин Каменов.

Изграждането на Центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет 12 деца и младежи на възраст до 18

години, е част от процеса на...

В ЦОП – Белене се проведе поредно обучение на

кандидати за професионални приемни родители

Приключи поредното обучение на кандидати за професионални приемни родители в ЦОП

– Белене. По традиция в последния ден от обучението кандидатите бяха включени в

групата за споделяне на опит на приемните родители от града. "Между разума и емоциите

в приемната грижа" е темата, върху която бе поставен фокусът и се разиграха казуси.

Прави впечатление, че приемната грижа в град Белене набира все по-голяма популярност

и броят на приемните семейства постоянно се увеличава...

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Отправяме своите специални поздравления и благопожелания към

Община Белово по повод Празника на град Белово – 14 януари

ПРЕДСТОЯЩО

Среща на НАСО с МТСП за представяне и обсъждане на предложения за развитие на

социалното предприемачество в социалните услуги, София, януари 2020 г.

Работна среща „Добри практики при предоставяне на социални услуги в ЦОП.

Механизми на взаимодействие с ДСП“, Кюстендил, 17 февруари 2020 г.

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3338-nova-su-vraca-12-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3339-v-cop-belene-se-provede-poredno-obuchenie-na-kandinati-za-priemni-roditeli


Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Русе, февруари 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Търговище, февруари 2020 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Хисаря „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” /до

20.01.2020 г./

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково „Достъп до пазара на труда на безработни и

неактивни лица“ /до 30.01.2020 г./

МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – „По-добър достъп до устойчиви

услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход“ /до 15.01.2020 г./

МИГ Луковит – Роман – „Приобщаване и активно включване“ /до 15.02.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Социално включване на лицата с психични разстройства и с

интелектуални затруднения" /до 31.01.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата

и младежите – Ет. 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални

услуги за деца и семейства – Компонент 1" /до 30.06.2021 г./  

Процедура по ОП РЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /до

31.01.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 30 септември 2020 г./

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване – GIVE

EUR-HOPE

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на Фонд Активни граждани (Active

Citizens Fund), България

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност

АКТУАЛНО

Работодатели и неправителствени организации могат да

кандидатстват по процедурата „Професионална интеграция на

младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е отворена за кандидатстване. Основната цел

на операцията е интегрирането на пазара на труда на младежите в риск, включително и с увреждания,

които са настанени в услуги от резидентен тип или ползват социални услуги в общността. Общият

бюджет на процедурата е 3 млн. лв..

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 21 февруари 2020 г...

На 15 януари 2020 г. от 10 до 13 часа ще се проведе информационен ден за кандидатите по операция „Професионална интеграция на

младежи от резидентни услуги и услуги в общността“. Информационният ден ще се състои в зала Пресцентър на Министерството

на труда и социалната политика на адрес: София, ул. „Триадица“ №2.

https://esf.bg/mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-057-integracija-na-marginaliziranite-obshtnosti/
https://esf.bg/mig-maglizh-kazanlak-gurkovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-085-dostap-do-pazara-na-truda-na-bezrabotni-i-neaktivni-lica/
https://esf.bg/mig-maglizh-kazanlak-gurkovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-085-dostap-do-pazara-na-truda-na-bezrabotni-i-neaktivni-lica/
https://esf.bg/mig-karlukovski-karst-cherven-brjag-iskar-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-060-po-dobar-dostap-do-ustojchivi-uslugi-vkl-zdravni-i-socialni-uslu/
https://esf.bg/mig-lukovit-roman-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-084-priobshtavane-i-aktivno-vkljuchvane-na-teritorijata-na-obshtinite-lukovit-i-roman/
https://esf.bg/procedures/socialno-vkljuchvane-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-s-intelektualni-zatrudnenija/
http://esf.bg/procedures/prodalzhavashta-podkrepa-za-deinstitucionalizacija-na-decata-i-mladezhite-etap-2-predostavjane-na-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi-za-deca-i-semejstva-komponent-1-s-konkretni-beneficient/
https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/konkurs-po-shema-za-malki-initsiativi/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-predlozheniya-za-2020-g-evropejski-korpus-za-solidarnost/
https://nasoki.bg/rabotodateli-i-nepravitelstveni-organizatsii-mogat-da-kandidatstvat-po-protsedurata-profesionalna-integratsiya-na-mladezhi-ot-rezidentni-uslugi-i-uslugi-v-obshtnostta/


МТСП набира номинации за връчване на Отличителния знак за постижения в политиката

по равнопоставеност между жените и мъжете

Министерство на труда и социалната политика набира кандидатури на институции и

организации за връчване на Отличителен знак за значими постижения в ефективното

изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Отличителният знак е

символ  на  престиж и  стимул  за  подобряване  на  управлението с  цел  постигане  на

равнопоставеност за всички. Наградените институции могат да ползват плакета за

популяризиране на своята дейност. Награждаването ще се състои в края на месец април 2020 г.

Церемонията ще се проведе за трета поредна година...

В Ловеч ще се проведе дискусия за принципите за

справедлив съдебен процес за хора с увреждания

Днес от 10.30 часа в Барокови къщи в Ловеч ще се проведе дискусия за принципите за справедлив

съдебен процес за хора с увреждания. Събитието се организира от фондация „Глобална инициатива в

психиатрията – София“ в партньорство с Община Ловеч и е откриващо по проект Еx iure ad iustatium

(От правото към справедливостта). По време на дискусията ще бъде подредена и фотоизложба, която представя живота на хора с психични

проблеми и интелектуални затруднения в България...

Столична община стартира програмата „Социални иновации“ за 2020 г.

Програмата на Столична община „Социални иновации“ стартира за втора поредна година. Основната цел е

социална интеграция и подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи. С програмата се стимулира

реализацията на краткосрочни проекти за социални иновации.

Годишният бюджет на програмата за 2020 г. е 100 000 лв.

Гражданските организации със седалище на територията на Столична община могат да представят своите проектни

предложения до 5 февруари 2020 г...

Фондация Лале набира предложения за

финансиране на проекти по програма

„Силата на семейството и общността”

По програма „Силата на семейството и общността” фондация Лале ще предостави

финансова и експертна подкрепа за реализирането на проекти на граждански

организации. С програмата се цели информиране, включване и овластяване на

семейства,  деца и общности,  за да се предотврати или намали насилието,

неглижирането, недостатъчната грижа и рисковете за извеждане на деца от семействата им; да се стимулира програма за ранно детско

развитие...

Годишни награди на БФБЛ за отговорен бизнес 2019

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) стартира приема на кандидатури за Годишните награди за

отговорен бизнес 2019. Инициативата на БФБЛ е традиционна и се провежда за 17-а поредна година. Целта е

специално да бъде отличен приносът на отговорни компании, които се ангажират със социални каузи. С

наградите се популяризират и насърчават добри практики, свързани с корпоративната социална отговорност.

Крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2020 г...

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на

активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за

периода 2017 – 2018 г. /до 12.01.2020 г./

През 2017 и 2018 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на

населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното

разпределение на населението. Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване.

Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. Средната възраст на

населението нараства устойчиво, като от 40.4 години през 2001 г. достига 43.8 г. в края на 2018 г. През 2018 г. в резултат на

отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 46 329 души. Средната продължителност на

предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период

(2015 – 2017 г.) остава непроменена. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7

години по-висока – 78.4 години. Тревожна е тенденцията във възпроизводството на трудоспособното население. Съотношението

между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години)

показва, че към 31.12.2018 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 66 влизащи в трудоспособна

възраст...

НОВИНИ ОТ СТРАНАТА

МЗ сключи договори за изграждане на инфраструктура за предоставяне на

специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания

https://nasoki.bg/mtsp-nabira-nominatsii-za-vrachvane-na-otlichitelniya-znak-za-postizheniya-v-politikata-po-ravnopostavenost-mezhdu-zhenite-i-mazhete/
https://nasoki.bg/v-lovech-shte-se-provede-diskusiya-za-printsipite-za-spravedliv-sadeben-protses-za-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/stolichna-obshtina-startira-programata-sotsialni-inovatsii-za-2020-g/
https://nasoki.bg/fondatsiya-lale-nabira-predlozheniya-za-finansirane-na-proekti-po-programa-silata-na-semejstvoto-i-obshtnostta/
https://nasoki.bg/godishni-nagradi-na-bfbl-za-otgovoren-biznes-2019/
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4841
https://nasoki.bg/ministerstvo-na-zdraveopazvaneto-sklyuchi-dogovori-za-izgrazhdane-na-infrastruktura-za-predostavyane-na-spetsializirana-zdravno-sotsialna-grizha-za-detsa-s-uvrezhdaniya/


Министерство на здравеопазването сключи три договора за изграждане на 10 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца

с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Центровете ще бъдат в градовете Велико Търново, Враца, Кърджали, Плевен,

София (2 центъра) и Хасково. В Русе и София ще бъдат изградени и центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с

високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Изграждането на инфраструктурата е по проект, финансиран по

процедура за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони

в растеж“ 2014-2020 г., с общ бюджет 7 000 000 лв...

„Бъдеще за децата“ и приятели събраха 1860 лв. за

родилното отделение в Казанлък

В рамките на коледния благотворителен базар „Hand made за кауза“ бяха набрани около 1860

лв., които ще бъдат дарени за каузата „Дай живот в Казанлък – да подкрепим родилно

отделение“. Каузата е подкрепена от множество казанлъчани, а също от местния бизнес и

институциите. Целта на инициативата, стартирала в началото на декември, е закупуване на

второ модерно родилно легло и гинекологичен стол, както и подмяна на...

Инициатива на мотористи от Видин в подкрепа на

деца с увреждания

Преди година мотористите от клуб „North West Motors“, подкрепени от служители на МВР и много

граждани, стартират инициатива за закупуване на микробус за децата и младежите от три

социални услуги във Видин. Инициативата продължава да преследва своята цел и през тази

година. Към момента са събрани около 6 000 лв. (необходимите средства са 15 000 лв.)...

Община Исперих започна реализирането на проект „Социално-икономическа интеграция

на маргинализираните общности“

По проект Община Исперих ще осигурява както по-добър достъп до социални и здравни услуги, така и заетост за социално изключени лица,

живеещи в тежки социално-икономически условия. Дейностите по проекта ще се изпълняват в партньорство със сдружение „Асоциация

Интегро“. Нуждаещите се ще бъдат консултирани от социален работник за...

По повод казуса с Дома за хора с деменция в с. Горско Косово

министър Сачева припомни, че влизането в сила на Закона за

социалните услуги беше отложено

Омбудсманът Дияна Ковачева сезира главния прокурор и компетентните институции за лошите условия и

високата смъртност в Дома за хора с деменция в с. Горско Косово. В интервю в сутрешния блок на Нова

телевизия по този повод министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи, че към момента тече проверка във всички

домове.

Във връзка с качеството на социалните услуги министър Сачева припомни, че съвсем скоро беше отложено влизането в сила на Закона за

социалните услуги, в който се предвижда и разработването на нови стандарти за качество на социалните услуги, включително и...

Кметът на Варна Иван Портних за проектите на

Общината за 2020 г.

В предаването „В ефир сте“ на БНР кметът Иван Портних говори за предстоящи в общината проекти

през тази година, в т. ч. и за новите социални центрове. През 2020 г. ще се изпълняват дейности по

проекти за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки

множествени увреждания, на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и за ремонт на сграда за Дневен център за подкрепа

на лица с различни форми на деменция и техните семейства...

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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