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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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„Социални услуги, социално предприемачество и заетост“

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

26 и 27 септември 2019 г.

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Пета регионална работна среща на специалисти,

работещи в ЦСРИ и ДЦ

От 24 до 26 юли 2019 г. в гр. Трявна се проведе петата регионална работна среща на специалисти,

работещи в Центрове за социална рехабилитация и интеграция и Дневни центрове, която се

организира от Националния алианс за социална отговорност, фондация „Подкрепа за реализация“ в

гр. Видин и ЦСРИ за лица над 18 г. в гр. Велико Търново – представителства на НАСО за Видинска и

Великотърновска области....

Стартира подготовката на подзаконовата уредба по Закона за

социалните услуги

Представител на НАСО участва в първото заседание на работната група за разработване на

подзаконови нормативни актове по Закона за социалните услуги, което се проведе на 23 юли в МТСП и

беше председателствано от зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. По

време на обсъжданията участниците представиха своите виждания и идеи и се обединиха около

предложението работата по подзаконовата рамка да се провежда чрез тематични дискусии....

Работна среща на НАСО с Община Враца

На 19 юли г-жа Галя Цветанова, представител на НАСО за Враца, координаторът на НАСО г-жа Наталия Христова и г-жа Ива Станчева –

началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Враца, проведоха работна среща. Основна тема беше социалната

политика на Общината, чиито приоритет е предоставянето на услуги за все по-застаряващото население, за хората с увреждания и

деинституционализацията на децата. ...

Работна среща на НАСО в Долна Митрополия

Представител на НАСО се срещна със секретаря на Община Долна Митрополия г-жа Десислава Манова, пред която представи дейностите

на Алианса и възможностите за подкрепа и сътрудничество. Обсъдени бяха законодателните промени, предстоящата работа по

подзаконовата нормативна уредба, както и предизвикателствата и трудностите в ежедневната работа на социалните услуги. В проведената

дискусия се акцентира върху...

Нови членове на НАСО

НАСО приветства и отправя своите специални поздравления към Община Дряново, Община Венец, Защитено жилище за лица с физически

увреждания и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Бяла, които се присъединиха към мрежата от членове на Алианса.

Очакваме и се надяваме на силно и ползотворно сътрудничество.

ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по ранна детска интервенция 2019 

10-годишен юбилей на Центъра за обществена подкрепа в Ардино, 31 юли 2019 г.
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XII национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания, 10-13

септември 2019 г., гр. Приморско

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОП РЧР МИГ Девня – Аксаково „Въвеждане на междусекторни услуги в

общността“ /26.08.2019 г./

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./
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Заседание на Постоянните комисии за еврофондове,
труд и социална политика на НСОРБ

В Пловдив се проведе последното за мандата заседание на Постоянните комисии за

еврофондове, труд и социална политика на Националното сдружение на общините в

Република България (НСОРБ). Основният акцент на форума бе изпълнението на проекти с

финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Бяха обсъдени теми,

свързани с предоставянето на социални услуги в общините и бъдещото планиране и

реализация на следващия програмен период 2021 – 2027 г. Във форума участие взеха

заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният

директор на НСОРБ Силвия Георгиева, кметът на Ловеч и председател на Постоянната комисия на НСОРБ за управление на

еврофондовете Корнелия Маринова, кметове и зам.-кметове на общини, социални работници и ...

Реновиран е Комплексът за социални услуги за деца и

семейства в Русе

На 25 юли се състоя заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект за

ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на Комплексът

за социални услуги за деца и семейства в Русе. На събитието присъстваха зам.-кметът по

хуманитарни дейности и ръководител на проекта г-н Иван Григоров, председателят на сдружение

„Еквилибриум“ Елена Петкова, екипът по проекта, медии и гости. Комплексът за социални услуги

за деца и семейства, чиито услуги ползват близо 120 души на месец, е делегирана от държавата

дейност за предоставяне на услуги в подкрепа на децата и техните семейства, като алтернатива на институционалната грижа за деца в

риск...

Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в Трън и Земен

Почасови социални услуги вече се предлагат в общините Трън и Земен. Инициативата е по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“

2014-2020, който се изпълнява съвместно от двете общини. Проектът цели да се изгради модел за патронажна грижа за възрастни и хора с

увреждания ...

В Горна Оряховица вече се приемат заявления за почасови социални и здравни услуги

Община Горна Оряховица стартира приема на заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Документи ще се приемат до 30 август, а услугите се осигуряват по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания...

Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания и във Вършец

Община Вършец предлага нова услуга на гражданите. Здравна и социална помощ ще бъде оказвана на хора над 65-годишна възраст –

трудноподвижни и с увреждания. Проектът е предназначен за 50 потребители за срок от 14 месеца ...

В ход е инициативата „Call for Solutions” на световния форум Bloomberg New Economy

Инициативата „Call for Solutions” е на световния форум Bloomberg New Economy. С нея

организаторите отправят призив към всички предприемачи,  бизнес лидери,

изследователи и различни специалисти от целия свят да споделят своите новаторски

решения за съвременните глобални обществени проблеми. Кампанията се основава на

убеждението, че добрите идеи и практики трябва да набират публичност, да бъдат

споделяни и надграждани. Bloomberg TV Bulgaria подкрепя каузата и приканва

българските новатори да участват със своите предложения. Предложения могат да се

правят в следните категории: търговия, технологии, социално включване, климат,

финанси и капиталови пазари, урбанизация и глобално управление...

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg
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