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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ОБЩИНА ВАРНА

MЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

„Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“

ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ НАСО

ВРЪЧВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ

хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци, Варна

13-14 юни 2019 г.

С чувство на отговорност, уважение и благодарност Ви каним да участвате в

международен форум, посветен на 10-годишно активно и резултатно европейско и

национално партньорство в областта на социалните услуги и заетостта.

Програмата на форума включва честване на 10 години НАСО и връчване на юбилейни

национални награди.

Последни дни за регистрация до 31 май 2019 г.

П О К А Н А
ЗА

Общо събрание на

сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 

хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци, Варна

13 юни 2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2018 г. / Докладва председателят на УС

2. Годишен финансов отчет на НАСО за 2018 г. / Докладва председателят на УС

3. Актуализация на приоритетните задачи на НАСО за периода 2015 – 2020 / Докладва председателят на УС

4. Приемане на бюджета за 2019 г. / Докладва председателят на УС

5. Връчване на юбилейни награди по повод 10-годишнината на НАСО

Каним всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или
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чрез писмено упълномощени за това лица.

 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Работна среща на НАСО с екипа на ЦОП – Венец

Експерт-координаторът на НАСО Златка Иванова се срещна с екипа на Центъра за обществена

подкрепа в община Венец. В услугата работят двама социални работници, един педагог и един психолог,

които подкрепят повече от 30 деца и семействата им както от с. Венец, така и от околни села в

общината. Специалистите споделиха за трудностите в пряката работа с родителите. В конкретните

случаи някои от основните проблеми са...

Работна среща на НАСО и Община Венец

На 21 май 2019 г. НАСО проведе работна среща със зам.-кмета на Община Венец Фатме Аптула.... Г-жа

Аптула сподели за острата потребност в общината да се открие Център за настаняване от семеен тип

за пълнолетни лица, в който да бъдат настанени самотно живеещи болни хора, нуждаещи се от 24-

часови грижи. На срещата бяха договорени параметрите на бъдещото партньорство между НАСО и

Община Венец...

Пилотно обучение по проект ECI Agora "Развитие на услуги за ранна детска

интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество"

От 21 до 23 май 2019 г. в к. к. „Златни пясъци“, гр. Варна, се проведе стартиращо пилотно обучение по

проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и

сътрудничество“. В обучението участваха услуги – членове на НАСО, от цялата страна, а именно КСУДС

– Пловдив, ЦОП – Белене, ЦОП – Бургас, фондация „Грижи за деца с увреждания“ – Габрово, КЗСУ –

Търговище, ГС „Алтернатива 55“ – Стара Загора, ДЦДУ – Кърджали, ЦОП – Средец, сдружение

„Граждански инициативи – гр. Ловеч“ и АСР „Вижън“ – Варна. Лектори бяха експертите г-жа Лилия

Евлогиева от КСУДС – Пловдив и г-жа Светла Григорова, председател на фондация „Грижи за деца с

увреждания“ – Габрово...

Щъркелов ден в Разград

Във фоайето на Разградската филхармония, по инициатива на Центъра за обществена подкрепа

към сдружение „Жанета“, осиновени деца и техните осиновители отпразнуваха Щъркелов ден.

Празникът премина със забавни игри, много песни и танци. Като гости в тържеството се включиха

председателят на Общинския съвет Надежда Радославова, заместник-кметът Ердинч Хасанов,

заместник областният управител Евгени Драганов, председателят на ПК по социална политика

Янка Георгиева, директорът на РДСП и началникът на отдел „Закрила на детето“ Глория Костова.

Празникът не мина без торта...

Щъркелов ден в Русе

С цветен и много забавен празник отбелязаха Щъркелов ден на 12 май в Русе. В инициативата

на БАОО и тази година се включиха екипът на ЦОП към КСУДС – Русе на „Еквилибриум“ и

участници в групата за взаимопомощ на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени деца,

обединени от стремежа колкото се може повече деца и техните родители да се почувстват щастливи и горди с осиновяването. Сред важните

цели на инициативата е насърчаването да не се създава тайна на осиновяването ...

ПРЕДСТОЯЩО

XIII конференция на EUSE за "Подкрепена заетост", Амстердам, 27-29 май 2019 г.

Детско спортно състезание "Смърфовете", гр. Видин, 28 май 2019 г.

Представителства и членове на НАСО ще отбележат Щъркелов ден

Денят на детето в Пловдив, 1 юни 2019 г.

Детски хепънинг "Щуроландия", гр. Видин, 1 юни 2019 г.

Етнофестивал на хора с увреждания BG-RO, гр. Видин, 5 юни 2019 г.

Общо събрание на НАСО, гр. Варна, 13 юни 2019 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
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Процедура по ОП РЧР МИГ Лясковец – Стражица "Местни инициативи за заетост на

територията на общините Лясковец и Стражица" /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Свиленград – Ареал "Достъп до заетост на територията на

Свиленград – Ареал" /до 30.06.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Ардино – Джебел "Подобряване на равния достъп до

възможностите за учене през целия живот" /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Поморие "Активно приобщаване, включително с оглед

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за

заетост" /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Раковски –МП02/ИП3 "Повишаване на достъпа до услуги,

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и

социални услуги от общ интерес" /до 28.05.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа "Социално-

трудова и здравна интеграция" /до 03.06.2019 г./ 

Процедура по ОП РЧР МИГ Белово, Септември, Велинград "Активно приобщаване,

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост" /до 31.05.2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2" /до

16.12.2020 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 31.12.2019 г./ 

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по

процедура "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и

младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални

услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1"

Разширен прием на заявления за обучения с ваучери за заети лица

Процедура по ОП РЧР МИГ – Радомир – Земен "Подкрепа за заетост и квалификация

на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи" /до 28.06.2019 г./

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

30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 20.09.2020 г./

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за

условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра

на труда и социалната политика /до 10.06.2019 г./

Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване

на заетостта /до 18.06.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ
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По ОП РЧР са одобрени 28 проекта за създаване на интегрирани
услуги

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри за финансиране 28

проектни предложения по процедурата „Социално включване в общността“. Общият размер на

безвъзмездната финансова помощ на одобрените предложения е над 4,8 млн. лв. По процедурата ще

бъдат изградени комплексни интегрирани междусекторни услуги. По операцията са подадени 92 проектни

предложения. 34 от тях не са одобрени...

Мая Василева е новият заместник изпълнителен директор на АСП

На 22 май 2019 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Румяна Петкова назначи

за заместник изпълнителен директор на АСП Мая Василева. Досега Мая Василева беше началник на отдел

„Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, Община Ловеч, където е работила от 2004 г. насам на

експертни и ръководни длъжности...

VII информационна работна среща по проекта „Приеми ме 2015“

На работна среща по проекта „Приеми ме 2015“ се дебатира развитието на приемната грижа на регионално

ниво и местната специфика при набирането на приемни родители Основна тема в VII информационна

работна среща по проекта „Приеми ме 2015“ беше изпълнението на Плана за развитие на приемната грижа

в страната на регионално ниво, включително провеждането на кампании за набиране на приемни семейства

с идентифициран като потребност профил и взаимодействието между участниците в процеса по развитието

на социалната услуга...

20 години Дневен център и 65 години Дом за медико-социални

грижи за деца в Дебелец

В Дебелец тържествено отбелязаха две годишнини – на Дома за медико-социални грижи за деца и

на Дневния център към него. Празничната програма от песни, танци и стихчета беше красив детски

поздрав към гостите на годишнините. В своето приветствие директорът на Дома д-р Анелия

Георгиева благодари на всички, които през годините са им оказвали подкрепа и съдействие, на

целия екип на Дома и на всички родители...

Нови социални жилища със 183 апартамента в Благоевград

Новооткритите жилища са изградени по проекта „Изграждане на социални жилища в IV-ти

микрорайон“. Общата стойност на проекта е 9 009 433,84 лв. Кметът Атанас Камбитов отбеляза, че от

началото на годината са открити шест обекта. „Вече са готови и 183 жилища за млади, нуждаещи се

семейства...

Жилищата са напълно готови и обзаведени, оборудвани с електродомакински уреди, телевизори и др.

Баните са модерни и част от тях са пригодени за хора с двигателни нарушения.

Обучение по социални иновации и предприемачество

Националният младежки форум и испанската фондация „Училище за индустриално развитие“

организират обучение на тема „Социални иновации и предприемачество“, което ще се проведе в град

София от 29 до 31 май т. г. На обучението участниците ще се запознаят със същността на социалното

предприемачество, тенденциите в социалните иновации, кръговата икономика и здравния туризъм. В

програмата е включено и посещение на социални предприятия в София...

Фонд на фондовете стартира гаранционен продукт в подкрепа на стартиращи и

социални предприятия

Фонд на фондовете („Фонд мениджър на финансови инструменти в България“) стартира състезателна

процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов

инструмент – Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“, финансиран със

средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР),

съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Фондът на фондовете ще избере финансови посредници, които ще предоставят микрокредити на допустими крайни получатели –

стартиращи предприятия, вкл. такива на лица от уязвими групи (безработни повече от шест месеца, младежи на възраст до 29 г. и лица с

увреждания), и социални предприятия. Изпълнението на финансовия инструмент има за цел да подобри достъпа до финансиране на

целевите групи крайни получатели, като предоставя финансиране при по-благоприятни лихва и/или ниво на обезпеченост по кредитите...

Община Севлиево с проект за социално включване в пазара на труда на хора с

увреждания

От 1 юли, в продължение на 14 месеца, Община Севлиево и сдружение „Социална подкрепа и

информация“ ще си сътрудничат в изпълнението на проект за социално включване в пазара на труда на

хора с увреждания (по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“). Проектът е

финансиран безвъзмездно със 198 184 лева, а обхватът му е 40 души. Целевата група са пълнолетни

лица с увреждания и техните семейства, които са жители на община Севлиево...

 

 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722, info@naso.bg

https://nasoki.bg/oprchr-odobri-28-proekta-za-sazdavane-na-integrirani-uslugi/
https://nasoki.bg/maya-vasileva-e-noviyat-zamestnik-izpalnitelen-direktor-na-asp/
https://nasoki.bg/vii-informatsionna-rabotna-sreshta-po-proekta-priemi-me-2015/
https://nasoki.bg/20-godini-dneven-tsentar-i-65-godini-dom-za-mediko-sotsialni-grizhi-za-detsa-v-debelets/
https://nasoki.bg/novi-sotsialni-zhilishta-sas-183-apartamenta-v-blagoevgrad/
https://nasoki.bg/obuchenie-po-sotsialni-inovatsii-i-predpriemachestvo/
https://nasoki.bg/fond-na-fondovete-startira-garantsionen-produkt-v-podkrepa-na-startirashti-i-sotsialni-predpriyatiya/
https://nasoki.bg/obshtina-sevlievo-s-proekt-za-sotsialno-vklyuchvane-v-pazara-na-truda-na-hora-s-uvrezhdaniya/


www.naso.bg

Редакционен екип:
Георги Георгиев, председател;

Исидора Димова, редактор;
Атанаска Бонева;
Златка Иванова;
Даниел Николов;
Лина Николова

©2019 НАСО. Всички права запазени.

https://naso.bg/

