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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Посещение на НАСО в Община Златарица

НАСО беше на работно посещение в Община Златарица на 12 юли т. г., при което се проведе среща с кмета на Общината г-н Пенчо Чанев и

със зам.-кмета г-н Веселин Чанев. В общината функционира Дом за стари хора като държавно делегирана дейност с капацитет 26 лица.

Общината сама финансира Център за работа с деца като дневна форма на подкрепа на деца с проблемно поведение, както и за

ангажираност на децата с полезни и развлекателни дейности в летния период...

Работна среща на НАСО с Община Елена

На 12 юли 2019 г. представител на НАСО се срещна с г-жа Десислава Шопова, зам.-кмет на Община Елена. Г-жа Шопова представи

социалните услуги, работещи на територията на общината, както и потребността от разкриване на нови услуги за пълнолетни лица и стари

хора. От 1 юли т. г. функционира нов ЦНСТ за деца и младежи без увреждания с капацитет 10 места. След закриване на Дома в с. Илаков рът

там е обособен ЦНСП за лица с умствена изостаналост, а в град Елена работи Дневен център за деца и младежи с увреждания...

Среща на НАСО в община Бяла

На 10 юли в Бяла, Варненска област, се проведе среща между г-жа Златка Иванова, експерт-координатор в НАСО и г-жа Маринка Димова,

директор на Защитено жилище и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. Г-жа Димова представи историята на социалните услуги,

създадени след ...

Работна среща в община Дългопол

НАСО беше на посещение в Дългопол, при което се проведе среща с г-жа Дечка Тодорова, директор на Комплекса от социални услуги, който

се управлява от Общината. Г-жа Тодорова представи социалната политика на Общината, насочена към социална подкрепа в домашна

среда, както и почасови услуги за деца и хора с увреждания...

Среща на НАСО с Медицински университет – Плевен

Центърът за обществена подкрепа в Плевен бе домакин на проведената през м. юли среща на представител на НАСО с представители на

Медицинския колеж към МУ – Плевен – ръководителя на катедра „Социални и фармацевтични дейности“ доц. Искра Петкова и гл. ас.

Вероника Спасова...

Работна среща с Община Плевен

На 1 юли 2019 г. се проведе работна среща между началника на отдел „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Плевен д-р Елза

Пачева, г-жа Наталия Христова, координатор на НАСО и г-жа Албена Димитрова, директор на Центъра за обществена подкрепа – Плевен...

В Община Плевен работят голям брой хора с увреждания, което е само един от показателните примери за приоритизирането на социалните

политики от Общината...

ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по РДИ през юли 2019 г. 

V регионална работна среща на специалистите, работещи в ЦСРИ и ДЦ, гр. Трявна, 24-
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26 юли 2019 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОП РЧР МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на

равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра

пригодност за заетост” /02.08.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за

активно социално включване” /09.09.2019 г./

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 "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 "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 Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската

експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /09.08.2019 г./

Проект на Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена

заетост /07.08.2019 г./

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./
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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./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Фонд „Социална закрила“ ще финансира 84 проекта за
подобряване на качеството на социалните услуги

Фонд „Социална закрила“ ще финансира 84 проекта за подобряване на качеството на

социалните услуги. Решението е взето на заседание на Управителния съвет на фонда днес.

Планирани са ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материалната база. Общата

стойност на одобрените проекти е 2 105 896 лв. От тях 69 са на общински администрации и 15 са

на доставчици на социални услуги. Проектите целят изграждането на центрове и комплекси за

предоставяне на социални услуги в общността, подобряване на условията на живот....

Откриха Център за комплексни социални услуги във Велико

Търново

Във Велико Търново ще предлагат комплексни социални услуги в две иновативни къщи. Те са изградени

по проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и са за временно

настаняване на хора в риск, пострадали от домашно насилие или трафик, хора останали без дом заради

бедствена ситуация – пожар, наводнение и пр. Капацитетът на Кризисния център е 30 души. Подкрепата,

която ще се оказва на нуждаещите си, в т. ч. индивидуални, психологически, юридически консултации, осигуряване на възможности за

социално включване и др.,...

Нова социална услуга в община Сандански

С водосвет бяха открити два социални центъра – функциониращият вече Център за

социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ и новият Център за обществена

подкрепа /ЦОП/. Дейностите в ЦОП са част от процеса по деинституционализация на

грижата за деца, свързана с превенция на насилието и изоставянето им, както и

реинтеграция и обучение. Новооткритият център е ремонтиран и обновен със

средства от бюджета на Община Сандански. Там ще се предоставят социални и

психологически консултации на деца и семейства в риск; ще се оценява родителският

капацитет; ще се осъществява посредничество в случаи на родителско отчуждение и

конфликт при развод /раздяла;...

По проект Община Свищов ще обнови Дома за стари хора „Мария Луиза“

Община Свищов ще реализира проект, с който се осъвремени оборудването и обзавеждането на кухненския блок в ДСХ „Мария Луиза”.

Общият бюджет на проекта е 29 919,65 лева, от които 26919,65 лева са от Фонда, а с 3000,00 лева участва Община Свищов.

Патронажна грижа за 157 души в Кърджали

За 157 възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства от

община Кърджали ще се предоставя патронажна грижа....

20-годишен юбилей на фондацията „П.У.Л.С.“

По повод 20 години от създаването на фондацията „П.У.Л.С.“ областният управител на Перник

Ирена Соколова е връчила почетен знак на председателя на организацията Екатерина Велева.

Първият й тримесечен проект „П.У.Л.С.“, след създаването на 7 юли 1999 г., е финансиран по

програмата „Знание, успех, промяна“ на Charity Know How /Великобритания/. Първо се създава Център за подкрепа на жени, пострадали от

домашно насилие,...

Община Симитли с нов проект за грижи за болни и самотни хора

Община Симитли стартира нов проект, по който ще се осигуряват специални грижи за болни и самотни хора,

хора с трайни увреждания и възрастни в невъзможност да се самообслужват и нуждаещи се от подкрепа.

Проектът е насочен към хора, които нямат близки в състояние да им помагат, и които не ползват социални

услуги в общността. За тях ще се предоставят интегрирани почасови услуги в домашна среда и улеснен достъп

до социално-здравни услуги. Мобилен екип ще работи на терен в дома на потребителите по отношение на

превенция на рискови за живота заболявания....

Зам.-министър Лазаров участва в Съвета на ЕС по заетост и

социална политика
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Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров участва в Съвета на

Европейския съюз по заетост и социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, който се

проведе в Брюксел. Основна тема по време на дискусията беше икономиката на благоденствието. Зам.-

министърът е казал, че чрез издигането на тази тема като приоритет ще се подпомогне бъдещото

развитие на европейския социален модел....

Обучение, посветено на корпоративната социална отговорност

Русенска търговско-индустриална камара организира безплатно обучение на тема „Корпоративна социална

отговорност“ по проект „Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting“, финансиран по

програма Еразъм+ на ЕС. Основната цел е да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия в докладването на

тяхната устойчивост.....

Ден на социалното предприемачество в Горна Оряховица

В Горна Оряховица се проведе форум, посветен на социалното предприемачество.

Събитието е част от проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“,

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Сред

целите на форума бяха популяризиране и насочване на общественото внимание към на

социалното предприемачество и социалната икономика. В рамките на програмата беше

направена презентация за социалното предприемачество, бяха представени местни и

международни добри практики на социални предприятия. Участниците имаха възможност

да обменят информация и опит и да участват в дискусия по темата, вкл. и...
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