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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“

Хотелски комплекс ТЕРМА ЕКО ВИЛИДЖ*****, Кранево

26 и 27 септември 2019 г.

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Пилотно обучение по ранна детска интервенция

в гр. Средец

На 19 юли 2019 г. Центърът за обществена подкрепа в гр. Средец беше домакин на поредното

пилотно обучение по проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез

взаимодействие и сътрудничество“, по който НАСО е партньор. Обучението се проведе с 22

представители на различни социални услуги от града, в т. ч. от Центъра за обществена подкрепа,

Дневния център за деца с уреждания, както и Общностния център. В рамките на обучението

беше представена ...

11 години от откриването на ДЦПЛУ и ДЦСХ в

Търговище

С празнично настроение, торта, цветя и музика беше отбелязана 11-

годишнината на ДЦПЛУ и ДЦСХ в Търговище. Центровете предоставят

подкрепа на 30 пълнолетни лица с увреждания и на 10 възрастни от

община Търговище. Сред гостите на празника бяха и потребители от

Защитеното жилище в с. Лиляк и от ЦНСТ – Търговище. Директорът на

двете услуги г-жа Златка Иванова се обърна към потребителите с

благодарност за активното им участие в живота на общността и изрази

готовността на новия екип да предоставя все по-качествени услуги, изцяло съобразени с нуждите и желанията на ползвателите им...

Работна среща на НАСО с Община Балчик

На 17 юли НАСО проведе работна среща с г-жа Магдалена Георгиева, директор на дирекция „Местни данъци и такси, хуманитарни,

стопански дейност и БФС“ и г-жа Галина Неделчева, началник на отдел „Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности“ в

Община Балчик. На срещата беше представена социалната политика на Общината, чиито приоритет е ...

Работна среща в ЦНСТ за деца и младежи без увреждания в гр. Балчик

НАСО се срещна с екипа и потребителите на ЦНСТ в гр. Балчик. В срещата участва и директорът на Центъра г-жа Мариана Симеонова, която

представи основните дейности в услугата, насочени към социализацията на децата и младите хора и подготовката им за самостоятелен

живот. Центърът е открит през 2015 г. и в него се грижат за 14 потребители, изведени от институции или от семейна среда...

ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по ранна детска интервенция 2019 

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

26 юли 2019 г.

10-годишен юбилей на Центъра за обществена подкрепа в Ардино, 31 юли 2019 г.

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://naso.bg/images/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_2.pdf
https://naso.bg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC5EMNqZVY_NTqKcFGQpFTNUio_Mk7BIZB84KZ288SVwLP6g/viewform
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3188-pilotno-obuchenie-rdi-sredets
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3187-11-godini-ot-otkrivaneto-na-dcplu-i-dcsh-tyrgovishte
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3185-rabotna-sreshta-obshtina-balchik
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3186-rabotna-sreshta-cnstdmbu-balchik
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3156-predstoyashti-obucheniya-po-rdi
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3154-11-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3123-v-regionalna-sreshta-tryavna
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3184-pokana-ot-cop-ardino-10-god-yubilej


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОП РЧР "Социално включване на лицата с психични разстройства и с

интелектуални затруднения" /30.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово "Активно приобщаване,

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

добрата пригодност за заетост" /22.08.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Девня – Аксаково "Инвестиции в образование и заетост"

/19.08.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Долни Чифлик и Бяла "Добри и безопасни условия на

труд" /19.08.2019 г./

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 "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./ 

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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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Стартирал е проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“

От 1 юли 2019 г. е в ход изпълнението на проект „Нова дългосрочна грижа за

възрастните и хората с увреждания“ от Агенцията за социално подпомагане в

партньорство с държавните психиатрични болници в страната, Министерството на

труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. Проектът се

финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, ....

Основната цел на проекта е подготовка за извеждане и създаване на възможност за

независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в десет

специализирани институции, определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в държавните психиатрични болници по социални

индикации. ....

Срокът за предоставяне на услугите „Личен асистент“,

„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ е удължен

до края на годината

С удължаване срока за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и

„Домашен помощник“ с 4 месеца (до 31.12.2019 г.) се цели да продължи предоставянето на

услугите за над 12 000 потребители и да се осигури грижа в домашна среда за деца и лица с

увреждания, които не попадат в обхвата на механизма „лична помощ“ по Закона за личната

помощ, както и възрастни в невъзможност за самообслужване.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. в изпълнение на

Закона за хората с увреждания...

Община Самуил с програма за достъп до медицински услуги за социално слаби

Община Самуил осигурява 600 безплатни медицински прегледа за хора с финансови затруднения, които не са

здравноосигурени. Програмата предвижда до края на лятото безплатен достъп до гинеколог, от което могат да се възползват

200 жени от общината; специалист по нефрология, което ще позволи на 100 души да бъдат диагностицирани по отношение на

бъбречни заболявания; и за още 300 са предвидени изследвания за диабет или за откриване на болести на сърдечно-съдовата

система...

Експерти от МТСП представиха Стратегията за активен живот на възрастните хора на
семинар

По време на обучителен семинар експерти от Министерството на труда и социалната

политика представиха акценти от Националната стратегия за активен живот на възрастните

хора в България (2019-2030). Целта на стратегическия документ е да създаде условия за

активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за

пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото. Сред

основните приоритети са насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на

заетостта, на участието в обществото, в сферата на самостоятелния живот и създаване на

капацитет и благоприятна среда за активен живот на регионално и национално ниво, заяви

Златина Найденова, държавен експерт в отдел „Жизнено равнище, демографска политика и

социални инвестиции“ в МТСП....

Потребители на социални услуги в Разград се включиха в

кулинарно състезание

Домът за пълнолетни лица с деменция в Разград е бил организатор на кулинарно състезание на потребители на

социални услуги в Разград. В надпреварата са се включили представители на Дневния център за пълнолетни с

увреждания „Подай ръка“, Комплекса от ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, Комплекса за социални услуги за

пълнолетни лица с увреждания в Просторно и Дома за пълнолетни лица с деменция. ....

Община Тетевен ще предоставя почасови

здравно-социални услуги

По проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“ Община Тетевен ще предоставя почасови мобилни

интегрирани здравно-социални услуги, които ще могат да се ползват от лица на възраст над 65 години

с ограничени възможности или в невъзможност за самообслужване; такива с валидно експертно

решение на ТЕЛК; ...

Младежи със специални потребности преминаха обучение по проект на

Търговско-промишлената палата Благоевград

40 деца и младежи със специални потребности от Благоевград се включиха в обучителните курсове, чрез които придобиха начални знания

по чужд език и базови компютърни умения. Курсовете са били в рамките на 15 месеца и освен тях младежите са посещавали занятия по

кариерно ориентиране. Търговско-промишлената палата Благоевград е разработила програми за професионално и личностно развитие на

деца и младежи до 29 години, включително такива с увреждания, настанени в резидентни услуги и техните семейства...

Награди на КРИБ за социално отговорни компании

в област Хасково

На 16 юли 2019 г. беше проведена седмата официална церемония по връчване на наградите

на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – „Гласът на

българския бизнес” за „Социално отговорна компания – партньор на община” за 2018 г. в
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https://nasoki.bg/nagradite-na-krib-za-sotsialno-otgovorni-kompanii-v-oblast-haskovo/


област Хасково. Инициативата се осъществява съвместно с общините в областта, които

номинират компании заради големия им принос за развитието на корпоративната социална

отговорност и към развитието на съответните населени места....

На пресконференция в Кърджали представиха дейността на социалното предприятие

„Обществена пералня и услуги в дома”

На пресконференция в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали бяха представени целите и

дейностите, очакваните резултати и предоставените услуги от социалното предприятие

„Обществена пералня и услуги в дома”. Социалното предприятие започва дейността си в края

на 2018 г. по проект, реализиращ се от Община Кърджали, финансиран по Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейския социален фонд. Целта е да се улесни достъпът до заетост и да се

осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи

условия за тяхната професионална интеграция....

В обществената пералня се извършват услуги свързани с пране на спално бельо, на хавлии,

халати, олекотени завивки, покривки, карета, пердета, дрехи и др....
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