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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 възможности за регистрации до 5 юни 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

НАСО осъществи менторство на екипа на ЦОП – Ценово

Росен Аврамов, представител и експерт-координатор на НАСО, оказа методическа и организационна

подкрепа на екипа на ЦОП – Ценово чрез еднодневно менторство, което се проведе на 30 май 2019 г.

В хода на организационната и методическата подкрепа бяха дадени насоки и препоръки за

оптимизиране на работата, за изработване на документация и окомплектоване на досиетата;

подобряване на работната атмосфера; нарастване на специфичната компетентнос...

Работна среща на НАСО и Община Куклен

На 30 май 2019 г. се проведе работна среща между зам.-кмета на Община Куклен г-н Христо Божинов и г-

жа Недка Петрова, експерт-координатор на НАСО и директор на КСУДС – Пловдив...

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с визията, ролята и дейността на НАСО, както и

възможностите за бъдещо партньорство, в т. ч. и присъединяването на Община Куклен към мрежата от

членове на Алианса. Предмет на разговора беше и съвместна информационна кампания по приемна грижа в Куклен.

Детско спортно състезание „Смърфовете” във Видин

На 28 май във Видин се проведе станалото вече традиционно детско спортно

състезание „Смърфовете“ ,  организирано от фондация „Подкрепа за

реализация“. Специалистите от Центъра за социална рехабилитация и

интеграция във Видин бяха подготвили интересна спортна програма за децата

от подготвителна група в ДГ „Щастливо детство“, в която се включиха и деца с

увреждания. Събитието се проведе на детска площадка във Видин, наречена

„Смърфовете“, която е изградена от фондация „Подкрепа за реализация“.

Децата се забавляваха и изпробваха своята сила, бързина и ловкост в три игри –

теглене с въже, скачане с чували и щафета. Малките състезатели участваха и във

викторина с въпроси от анимационния филм „Смърфовете“...

Над 20 семейства празнуваха Щъркелов ден в

Пловдив

На 27 май в прохладата на един от градските паркове в Пловдив се състоя

празникът на осиновеното дете, организиран от екипа на КСУДС – Пловдив, под

надслов „Осиновяването е любов +“. В него се включиха деца от бебешка до

тийнейджърска възраст – за всички имаше по нещо. За малките – балони и

детски песни, за големите – забавни игри и творческа работилница. В края на

празника всички се почерпиха с вкусна торта, осигурена от фондация „Горещо

сърце“, а за спомен изрисуваха керамична саксия, в която родители и деца

посадиха цвете – символ на детския живот – за да расте едно дете и да

разцъфтява е нужна грижа, любов, но и корени и приемственост. Само така

човек се чувства пълнен и готов да развие своя потенциал...

Щъркелов ден в Бургас

Във веселие и забавни занимания премина Щъркелов ден в Бургас. Имаше творческо и кулинарно ателие, децата имаха

възможност да се включат в празничната програма с песен или стихче и да се подсладят с много лакомства и торта.

 

Представителства и членове на НАСО организираха

поредица събития, посветени на Международния ден

на детето

Навсякъде в страната с весели, шарени и

празнични програми се отбеляза

Международният ден на детето.

Комплексът за социални услуги за деца и

семейства и Центърът за подкрепа на

личностното развитие в Пловдив се включиха

в богатата програма, с която Община Пловдив

отбеляза 1 юни. Екипът на КСУДС подготви творческо ателие, където децата изработваха

картички. Освен да творят децата имаха възможност да се запознаят със своите права по

детски...

От ЦОП – Гулянци се включиха в Панаирни дни 2019 и отбелязването на Международния ден на

детето със „забавления за малки и пораснали деца”...

XIII конференция на EUSE за подкрепена заетост

От 27 до 29 май в Амстердам се проведе XIII конференция на Европейския съюз за подкрепена

заетост (EUSE)  – „Преходи“. Конференцията беше домакинствана и организирана от Холандската

организация за подкрепена заетост (NVS Support) в сътрудничество с Белгийската организация за
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подкрепена заетост (SUEM). Събитието даде възможност на много експерти от различни страни да

обменят опит и знания по най-актуалните въпроси, свързани със заетостта.

ПРЕДСТОЯЩО

20 години ГС „АЛТЕРНАТИВА 55“, Стара Загора, 4 юни 2019 г.

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

Срещи на екипи на социални услуги и работодатели „Подкрепена заетост“, гр. Варна,

12-14 юни 2019 г.

Среща по проект ISA - Field Aperture „Изкуството и социалното включване на хората с

увреждания“, гр. Варна, 13-14 юни 2019 г.

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

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

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 "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
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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./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /27.06.2019 г./

Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ /26.06.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Среща на министъра на труда и социалната политика с
президента на Международния кооперативен алианс

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с президента на

Международния кооперативен алианс Ариел Гуарко. По време на разговора бяха обсъдени

въпроси от двустранен интерес, като беше поставен акцент върху възможностите за

развитието на социалната и солидарна икономика и увеличаването на приноса на

социалните предприятия в икономиката. В срещата участва и председателят на Централния

кооперативен съюз Петър Стефанов. Министър Петков представи мерките за насърчаване

на...

Националният съвет за тристранно сътрудничество не прие
промените в Наредбата за медицинската експертиза

Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложенията за промени в

Наредбата за медицинската експертиза. В промените се предвижда, ако най-малко две от

заболяванията са с определен процент намалена работоспособност 50% или повече, оценката на

трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане да се определя като се взема

най-високият процент на най-тежкото увреждане. Към него се добавят 20% от сбора ...

109 години Дома за стари хора „Мария Луиза“ в Свищов

Потребителите на социалните услуги и персоналът отбелязаха тържествено 109 години от

основаването на Дома за стари хора „Мария Луиза“ в Свищов. ДСХ „Мария Луиза“ съществува

от 1910 г., когато отваря врати за 9 души. Към днешна дата потребителите са 125. Празника

уважиха кметът на Община Свищов Генчо Генчев, председателят на Общинския съвет д-р

Кристиян Кирилов, зам.-кмета Анелия Димитрова, ръководителят на общинска служба

„Социални дейности“ Анелия Димитрова и представители на социални услуги. Специален гост

на тържеството бе една от първите директорки на Дома Иванка Пантелеева, заемала

позицията от 1967 година. Настоящият директор Мариела Крачкова подчерта приноса на г-

жа Пантелеева за благоустрояването на социалното заведение....

Победители в поетичния конкурс за хора с увредено зрение

„Зрящи сърца“

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова отличи победителите в

поетичния конкурс за хора с увредено зрение „Зрящи сърца“. Той се организира за десети път от

програма „Христо Ботев” на БНР. По традиция се връчват първа, втора и трета награда и една

специална за млад автор. Журито в състав: председател Дарина Анастасова – поетеса, ст.

редактор в програма „Христо Ботев”, и членове: Иван Янев – писател, Кристина Александрова –

поетеса, и Цвета Николова – ст. редактор, автор и водещ на предаването „Познати и непознати”,

отличи следните автори и произведения:...

На кръгла маса се обсъди новото законодателство за

хората с увреждания и сътрудничеството между

държавата и неправителствения сектор

На 28 май се проведе кръгла маса на тема „Сътрудничество между държавата и

неправителствения сектор при прилагането на новата нормативна уредба, свързана с

правата на хората с увреждания“, организирана от Агенцията за социално подпомагане

(АСП). В работата на кръглата маса взеха участие министърът на труда и социалната

политика Бисер Петков, Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП, Виктория Тахова

и Мая Василева – заместник изпълнителни директори на АСП, представители на национално представените организации на и за хора с

увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, представители на националните...

На пресконференция в Благоевград представиха проект

„Резидентни услуги за деца и младежи“

На встъпителна пресконференция зам.-кметът Зорница Кралева представи проект „Резидентни услуги

за деца и младежи“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Конкретните дейности и
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подробности по проекта бяха разяснени от Мила Соколова – главен експерт по проекти и програми в

социалната сфера. По проекта се предвиждат дейности за изграждане на социална инфраструктура в

Община Благоевград за развиване на две резидентни услуги: Преходно жилище за деца от 15 до 18

години и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. ...

Специализирани социални услуги за жертви на домашно насилие

в Хасковска област

Битови, психологически, юридически консултации и срещи с трудов посредник са сред безплатните

специализирани социални услуги, които ще бъдат предоставяни на пострадали от домашно насилие в

Хасковска област по одобрен проект „Домашното насилие не е доброволен избор“, който е на стойност

45 000 лева. По проекта се предвижда на около 50 души, пострадали от насилие да бъде оказана помощ в три консултативни центъра в

Хасково, Димитровград и Свиленград, а спрямо четирима извършители на насилие ще бъде приложена специализирана програма. Ще бъде

извършен и мониторинг на прилагането...

Проект за предоставяне на интегрирани социални услуги за деца в Свищов

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ одобри финансиране на проект „Услуги за

ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в община Свищов“. Фондация „ЕКИП“ –

София, с изпълнителен директор г-жа Биляна Житарова, е водеща организация за изпълнението на

проекта, а Община Свищов ще участва като партньор. По проекта ще се предоставят интегрирани

социални услуги в общността за деца от 0 до 6 години с увреждания или в риск от развитие на

увреждания и техните семейства на територията на община Свищов. Предвидена е професионална

подкрепа на уязвими семейства с цел разширяване на възможностите им за независим и

самостоятелен живот и повишаване на мотивацията за трудова заетост....
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