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ОБЩИНА ДОБРИЧ

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, социално предприемачество и заетост“

хотел Терма ЕКО, к. к. Албена, Добрич

26-27 септември 2019 г.

Запазете тези дати в календара си!

Очаквайте отваряне на регистрацията за участие

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Връчване на юбилейни награди на НАСО в Бургас

На 4 юли 2019 г., в рамките на официалната част на националния форум в Бургас, заместник-министърът на труда и социалната политика

Зорница Русинова и председателят на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев връчиха юбилейни национални

награди на НАСО „10 години партньорство за социална отговорност“. Със статуетка беше отличена Община Бургас за активната си социална

политика и цялостен принос към социалното развитие на страната. Индивидуални награди получиха...

Национален форум Бургас 2019

В гр. Бургас на 4 юли и 5 юли 2019 г. се проведе национален форум

„Социални услуги. Междуинституционално партньорство –

предизвикателства и добри практики“, организиран от Община

Бургас и Националния алианс за социална отговорност в

партньорство с Министерството на труда и социалната политика и

Агенцията за социално подпомагане. На събитието участваха над

100 представители на общини – кметове, зам.-кметове, директори,

началници на отдели, специалисти, представители на други

доставчици на социални услуги, ръководители и специалисти на

екипите на социални услуги от различни области на страната. При

откриването на форума с приветствия към участниците се

обърнаха заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, зам. областният управител на Бургаска област

Владимир Крумов, кметът на Община Бургас Димитър Николов и председателят на НАСО Георги Георгиев...

Среща с работодатели от Варненски регион

На 3 юли в Рослин Димят Хотел в град Варна се проведе среща на Националния алианс

за социална отговорност с работодатели от Варненски регион и Североизточна

България в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, реализиран от НАСО

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Срещата бе част от

мащабната работа на Алианса по изграждане на национална мрежа от социално

отговорни работодатели с цел партньорство между социалните услуги, НАСО, местни и

държавни институции за създаване на работни места за хора с увреждания при

обичайни условия. В срещата участваха над 30 работодатели от различни сектори на

икономиката и администрацията. В рамките на програмата бяха представени...

 

"Малкият Аз-съм-аз" – трогателен финал на

вдъхновяващия проект "АРТИСТ в махалата"

Проектът „АРТИСТ в махалата“ е част от програмата „Пловдив 2019“ и се

осъществява от сдружение „Наш свят“ в партньорство с Комплекса за социални

услуги за деца и семейства – Пловдив (представителство на НАСО). На 3 юли 2019

г. в залата на КСУДС в Пловдив се състоя заключителното събитие по проекта.

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3158-yubilejni-nagradi-na-naso-burgas-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3172-nacionalen-forum-burgas-2019-4-5-july
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3171-sreshta-s-rabotodateli-varnenski-region-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3159-malkiyat-az-sym-az-artist-v-mahalata


През последните няколко месеца екипът на сдружението и лично Ива Панева,

режисьор, психолог и ръководител на проекта, работи много активно с децата от

центровете на Комплекса по изключително важни и актуални теми, като

приятелството, различията между хората,...

Среща на НАСО със сдружение "Наш свят"

В рамките на събитие в заключителната част на проекта „АРТИСТ в махалата“ се проведе

неформална работна среща между директора на КСУДС Недка Петрова и екипа на сдружение „Наш

свят“, на която бяха дискутирани варианти за бъдещо сътрудничество. Г-жа Петрова представи

дейностите на Комплекса, приоритетите и отговорностите на екипа, в т. ч. и ролята му на регионално

представителство на Националния алианс за социална отговорност....

2 години управление на ЦСРИ „Р. Киркович“ от

сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“

Под мотото "На 2 и вече сме ЕКО" се отбеляза поредния рожден ден на ЦСРИ "Рада

Киркович". Услугата е създадена по проект през 2011 г. като част от процеса на

деинституционализация в община Пловдив. Преди 2 години управлението на Центъра

е възложено на сдружение "Консултантско бюро Напредък 7" /структурите са почетни

членове на НАСО/ …

ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по РДИ през юли 2019 г. 

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

26 юли 2019 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /30.09.2019

г./

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 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./

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"
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http://esf.bg/procedures/socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobrjavane-dostapa-do-obrazovanie-komponent-2/
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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 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

Стартирала е процедурата за набиране на проектни
предложения по Национална програма за заетост на хората с

увреждания

Процедурата за набиране на проектни предложения по Национална програма за заетост на

хората с увреждания вече е стартирана. Крайният срок за подаване на проектните предложения за

финансиране за осъществяването на дейности по отделни компоненти на програмата е 13 август

2019 г. Предвидено е и финансиране до 10 000 лв. за всеки от трите компонента по програмата.

Субсидия в този размер се получава за осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани ....

Обявена е процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по ОП РЧР

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обяви процедурата „Подкрепа за

лицата с увреждания“ – Компонент 2. Конкретни бенефициенти по процедурата са

общините Велико Търново, Столична община, Шумен, Силистра, Пазарджик, Кюстендил,

Кърджали, Перник, Асеновград, Дупница и Троян. Изброените общини са включени в

Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие 2018 – 2021 г. за

изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа...

Заявления за ползване на лична помощ

...Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за

лична помощ, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ. Заявлението (по образец) се подава лично или чрез

упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес. В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава

https://esf.bg/startira-nov-razshiren-priem-na-zajavlenija-za-obuchenija-s-vaucheri-za-zaeti-lica/
https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4475
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4480
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4462
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4460
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4449
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4414
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4425
https://nasoki.bg/startirala-e-protsedurata-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya-po-natsionalna-programa-za-zaetost-na-horata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/obyavena-e-protsedura-podkrepa-za-litsata-s-uvrezhdaniya-komponent-2-po-op-rchr/
https://nasoki.bg/zayavleniya-za-polzvane-na-lichna-pomosht/


друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане

може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината...

Столична община ще предоставя услугата „Патронажна
грижа“ от 1 септември

От 1 септември 2019 г. Столична община ще предоставя на услугата „Патронажна грижа“

на 360 възрастни хора над 65 г. в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания.

Това заяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, след като подписа договор

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за финансиране на проекта.

Стойността на договора е 830 хил. лв. Услугата ще се реализира за период от 12 месеца.

С предоставянето на „Патронажна грижа“ ще бъде надградена услугата „Социален

патронаж“, която в момента обхваща около 1600 възрастни хора на територията на

Столична община....

 

Откриват нова социална услуга в Сандански

Днес от кмета Кирил Котев официално ще бъде открит Център за обществена подкрепа в град

Сандански. Капацитетът на Центъра ще е 30 души, а предоставяните услуги ще са по отношение на

превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и

реинтеграция на деца и обучение в умения за самостоятелен живот...

Стартира проект „Подкрепа в дома” в Добрич

В Добрич стартира проект „Подкрепа в дома”, чрез който 158 нуждаещи се получават почасови услуги.

Той е насочен към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към

хора с увреждания и техните семейства, както и към пълнолетни лица, които нямат близки и за които

има социална необходимост от почасови услуги. Проектът се финансира по Оперативната програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г....

Нова кухня за децата с увреждания в Мездра

В сградата на бившия Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в Мездра ще се изгради и оборудва кухня за децата с увреждания в

изпълнение на проект „В помощ на децата и младежите с увреждания – изграждане на кухня-майка“. Финансирането е в размер на 26

387,66 лв. и е от Фонд „Социална закрила“.....

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на

деца и младежи в Хасково

Кметът на Община Хсково Добри Беливанов сключи договор за продължаваща подкрепа

за деинституционализация на деца и младежи с Министерството на труда и социалната

политика. Финансирането е по ОП „Развитие на човешките ресурси” и е за предоставяне

на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства. Със средствата

ще се осигури функционирането на социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до

18-годишна възраст, както и на услугата „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“...

Във Враца започва изпълнението на проект по програма „УРБАКТ III 2014-2020“

Община Враца е спечелила проект, включващ дейности като интегрираното градско развитие, социални

и образователни иновативни методи и съвместно търсене на решения на проблемите пред местната

общност. Сред основните цели на проекта са развитие на корпоративната социална отговорност и

засилване ролята на фирмите на местно ниво, с което да се намират най-добрите решения за

възникващите обществени проблеми и неудовлетворените местни потребности. В инициативата се

включват общини от европейските държави Латвия, Хърватия, Португалия, Испания, Унгария, Словакия и Франция.

Водещият партньор в проектното предложение е Милано. Средствата за проекта са осигурени по програма „УРБАКТ III 2014-2020“ ....

Програмата „Забавно лято, грижовна есен“ с разширен

обхват през 2019 г.

За пета година ще се провежда поредното издание на програмата „Забавно лято, грижовна

есен“. Проектът е част от програмата за корпоративна социална отговорност на Филип Морис –

Б ъ л г а р и я .  С  н е г о  с е  ц е л и  д а  б ъ д а т  п о д п о м о г н а т и  м е с т н и т е  о б щ н о с т и  в

тютюнопроизводителните региони – Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково – 12 общини,

25 населени места. Тази година в обхвата на програмата се включват и Браничево и Ясенково в

Шуменска област. Програмата включва три части: безплатна лятна образователно-

приключенска академия за деца, безплатни специализирани медицински прегледи за

възрастни и „Академия местни предприемачи“, по която се предлагат обучения по предприемачество и финансова подкрепа за хора с

бизнес идеи от тези райони....
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