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ОБЩИНА БУРГАС

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Н А Ц И О Н А Л Е Н Ф О Р У М

„Социални услуги

Междуинституционално партньорство –

предизвикателства и добри практики“

БУРГАС

4-5 ЮЛИ 2019 г.

Остава само един ден до затваряне на регистрацията за участие!

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Работна среща на НАСО с Община Ловеч

На 27 юни в националния офис на НАСО в София се проведе среща на екип от Община Ловеч, воден

от заместник-кмета Венцислав Христов, с екипа на Алианса... Бяха обсъдени широк кръг от въпроси,

свързан с досегашната и бъдещата съвместна работа в социалната сфера и по-конкретно в сектора

на социалните услуги. Заедно с разменените мнения по актуалните въпроси относно прилагането на

новото законодателство бяха договорени и бъдещите посоки за развитие...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

НАСО участва в поредното редовно заседание на Националния съвет за хората с увреждания, което се

проведе на 27 юни 2019 г. в Министерството на труда и социалната политика. Заседанието беше

председателствано от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. В рамките на дневния

ред бяха обсъдени и приети проекти на Наредба за условията и реда...

Връчване на индивидуални юбилейни награди в

МТСП

На 27 юни 2019 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе среща между ръководството на

Министерството и председателя на НАСО Георги Георгиев. Срещата бе посветена на 10-годишнината на

Алианса. Г-н Георгиев представи работата на НАСО и постигнатите резултати в създаване и развитие на

европейското и национално партньорство през последните 10 години...

Юбилейна награда за Община Търговище

На 26 юни 2019 г. при откриването на сесия на Общинския съвет се състоя церемония по връчване на юбилейната награда

за Община Търговище. Представяйки наградата пред общинските съветници, екипа от администрацията на Общината,

много специалисти, журналисти и граждани, председателят на НАСО г-н Георги Георгиев говори за европейското и

национално партньорство на Алианса, работата на организацията по...

Пилотно обучение по РДИ в Пловдив

На 25 юни 2019 г. Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Пловдив, който е

член и представителство на НАСО за област Пловдив, бе домакин на пилотно обучение

по ранна детска интервенция в рамките на проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за

ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, в който НАСО участва

като партньор. Общо около 30 специалисти от услуги в гр. Пловдив…

Обучение на ЦОП в гр. Перник

На 24 и 25 юни 2019 г. в гр. Перник, по покана на фондация ПИНК, се проведе въвеждащо обучение на
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служители от Центрове за обществена подкрепа – гр. Перник, гр. Трън и гр. Пещера, управлявани от

фондацията. Обучението беше насочено към социални работници и ръководители на социалните услуги и

включваше както теоретична, така и практическа подготовка на обучаемите...

Пилотно обучение по РДИ в Габрово

В гр. Габрово се проведе пилотно обучение по проект „ECI AGORA: Развитие на

услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, в

който НАСО участва като партньор. В обучението се включиха над 20

представители на различни социални услуги от града – Дневен център за деца и

младежи с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за

деца с разстройства от аутистичния спектър, Дневен център за пълнолетни лица

с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа – ИМКА…

ЦОП и МКБППМН в Гулянци отбелязаха Деня на река Дунав

Екипът на ЦОП в гр. Гулянци – членове на НАСО, съвместно с МКБППМН – Гулянци и ученици от СУ

„Христо Смирненски” отбелязаха Деня на река Дунав под наслов „Приятели на Дунав”. Децата

участваха в тематична викторина с цел да покажат обогатените си познания за разнообразието от

растения, животни, птици и осъзнаването на вредата от човешката намеса. В програмата беше

включено и художествено изобразяване на очарователната река с прилежащата й флора и фауна.

Накрая участниците бяха наградени за активността и знанията си.

ПРЕДСТОЯЩО

Среща с работодатели по проект „Подкрепена заетост“, гр. Варна, 3 юли 2019 г.

Национален форум „Социални услуги, междуинституционално партньорство –

предизвикателства и добри практики“, гр. Бургас, 4-5 юли 2019 г.

Обучение по РДИ, гр. Белене, 11-12 юли 2019 г.

Обучение по РДИ, гр. Ловеч, 18-19 юли 2019 г.

V регионална работна среща на специалистите, работещи в ЦСРИ и ДЦ, гр. Трявна, 24-

26 юли 2019 г.

Обучение по РДИ, гр. Търговище, 26 юли 2019 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОП РЧР МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица – "Подобряване на равния

достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във

формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,

уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави

процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на

придобитите компетенции" /22.07.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Белово, Септември, Велинград – "Повишаване качеството

на живот на хората в неравностойно положение" /05.07.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – "Повишаване на

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес" /11.07.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Тунджа – "Достъп до заетост за търсещите работа и

неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез

местни инициативи за заетост" /10.07.2019 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./
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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 "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 Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г.; проекти на

План за изпълнение на стратегията 2019 г. и План за изпълнение на стратегията за

периода 2020 – 2021 г. /26.07.2019 г./

Проект на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

/28.07.2019 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 ПМС за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

/21.07.2019 г./

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за

семейни помощи за деца /21.07.2019 г./

Проект на Наредба за условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите

по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и

медицински изделия за хората с увреждания, на основание чл. 89, ал. 8 от ЗХУ

/19.07.2019 г./

План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за

демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) /07.07.2019

г./

ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи

клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото

на учебната 2019/2020 година /10.07.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Министър Петков се срещна с председателя на германското
Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания

Паул Хайдрих

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с Паул Хайдрих,

председател на германското Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в

чужбина. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес с акцент върху

възможностите за подобряване на социалните услуги за хората с увреждания....

На 1445 хора с увреждания са издадени направления за ползване на личен асистент

Близо 200 млн. лв. от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са изплатени по

проекти на общините в периода от началото на май 2015 г. до май 2019 г. Операциите са
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насочени основно към подкрепа на заетостта на хора от уязвимите групи и насърчаване на

тяхното социалното включване.Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер

Петков по време на заключителната конференция на местните власти за мандат 2015-2019 г. ,

организирана от Националното сдружение на общините в Република България в Боровец. В

следващия програмен период 2021-2027 г. бюджетът на ОПРЧР ще се увеличи с около 70% в

сравнение с настоящия програмен период, каза министър Петков.

Заключителна конференция по програма ЗОВ

На 25 юни в София се проведе заключителна конференция по програма „Здраве и образование за всички“

(ЗОВ), в която взе участие и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Чрез програма

ЗОВ 2500 деца между 3 и 5 години получават възможност да посещават редовно детска градина и

предучилищни групи....

 

25 милиона лева в подкрепа на предприемачеството

чрез микрокредитиране

Фондът на фондовете подписа споразумения с Първа инвестиционна банка,

Микрофонд и СиС Кредит за предоставяне на микрокредити на стартиращи и

социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., които имат

желание да стартират собствен бизнес. Кредитите се отпускат с финансов

инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“..

Сред кредитираните микропредприятия са център за обучение на деца по

ментална аритметика, социално предприятие с обществена пералня, в която

работят хора с увреждания, кабинети по дентална медицина, малки ресторантчета в туристически райони...

Три нови социални услуги за деца и младежи в риск

разкриват в Кърджали

Три нови социални услуги за деца и младежи в риск от 18 до 21 години с различен

етнически произход и социален статус се разкриват в община Кърджали. Заедно с

услугите, предоставяни в съществуващия дневен център за деца с увреждания

"Надежда", преките бенефициентите по проекта "Заедно в подкрепа на децата на

Кърджали", стават 245. Той бе представен на пресконференция днес от заместник-кмета

на община Кърджали, която е и ръководител на проекта. По думите й непреките му

бенефициенти са над 300 родители...

Еньовден в социалните услуги в Разград

Празникът Еньовден беше отбелязан днес /24 юни/ от потребителите на три социални услуги в Община Разград – Комплекс за социални

услуги за пълнолетни лица с увреждания с. Просторно, Комплекс от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – гр. Разград и Дом за

пълнолетни лица с деменция гр. Разград. Домакини на събитието бяха социалните услуги от с. Просторно ...

Лекари от „Пирогов“ се обучават да разпознават жертви на домашно насилие

В сряда в "Пирогов“ стартира проектът „Координиран мулти-секторен отговор към домашното насилие, чрез въвеждане на основен пакет от

услуги”. Той се осъществява съвместно между УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и Асоциация „Деметра”, съобщиха от лечебното заведение.

Дългосрочната цел на проекта е да се обучат служителите на болницата как да разпознават жертви на домашно насилие. По този начин ще

се постигне увеличаване на докладването и повишаване ефективността на услугите. ...

Регионална конференция на тема „Интелигентни инвестиции в стратегии и

партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца"

Насилието и злоупотребата с деца е едно от най-сериозните нарушения, свързани с правата на

децата. Това е сериозен проблем на всяко общество, тъй като неговата значимост се определя

не само от разпространението, но и от тежките и вредни последици, които оказва върху детското

развитие. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването

на двудневна регионална конференция на тема „Интелигентни инвестиции в стратегии и

партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца". Форумът, който се проведе

в София, събра над 150 експерти и представители на държавни институции от 10 държави от

Югоизточна Европа - България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна

Македония, Албания, Косово, Украйна и Гърция. Събитието се организира от УНИЦЕФ-

България, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на

детето, Световната здравна организация, Child Protection Hub, подкрепян от Terre des Hommes и

Обединение „Детство без насилие“ - България. ....
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