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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. Ловеч

На 26 юли 2019 г. над 20 представители на детско училищно здравеопазване към

Община Ловеч, детски ясли и ръководители и специалисти от социални услуги към

сдружение „Граждански инициативи – гр. Ловеч“ участваха в обучение за прилагане

на съвременни подходи за ранна детска интервенция. Обучението се проведе в

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

чрез взаимодействие и сътрудничество“, в който НАСО участва като партньор. По

време на събитието бяха разгледани и поставени теми, свързани с процеса,

методите и доказани добри международни практики при реализирането на ранната детска интервенция. В основата на ранната детска

интервенция обучителите поставиха семейно-центрирания подход и междуинституционалните взаимоотношения между специалистите в

различните сектори.....

Второ заседание на работната група за разработване

на подзаконови нормативни актове по Закона за

социалните услуги

На 30 юли в МТСП се проведе второто заседание на междуинституционалната работна

група за разработване на подзаконови нормативни актове по Закона за социалните

услуги, в което се включи и представител на НАСО. В заседанието участваха

представители на държавни институции, общини, работодателски организации,

синдикати, неправителствени организации и др. и беше водено от зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Срещата протече чрез тематична дискусия. След обсъждания....

Пилотно обучение по ранна детска интервенция в

гр. Бургас

На 2 август в ЦОП – Бургас се проведе пилотно обучение по ранна детска

интервенция, което събра над 20 представители на социални услуги. Обучението бе

част от проект „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез

взаимодействие и сътрудничество“, по който НАСО е партньор. В рамките на

програмата бяха представени същността и целите на ранната детска интервенция,

както и иновативни методи, чрез които специалистите да постигнат възможно най-

високи резултати при работата си с деца с увреждания или изоставане в развитието и техните семейства.

„Забавна ваканция 2019“ във Видин

Фондация „Подкрепа за реализация“ за трета поредна година предлага за деца с и без увреждания лятна

програма с интересни и забавни занимания. Дейностите са организирани от екипа на артстудио „Приказен свят”

към социално предприятие „Бъдин” на фондация „Подкрепа за реализация” и чрез тях децата се забавляват и

обучават. Заниманията са подходящи за деца от 6 до 14 години, провеждат се всеки вторник и четвъртък и ще

продължат до 29 август...
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ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по ранна детска интервенция 2019 

XII национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания, 10-13

септември 2019 г., гр. Приморско

Национална работна среща по темата за осиновяването, 24 септември 2019 г., БТА,

София

Супервизия ЦОП – Гулянци, 28-29 септември 2019 г., Кранево

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 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
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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./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

С Постановление на Министерския съвет № 188 от 25.07.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане

на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), обнародвано в Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019 г. са направени

промени в него. Измененията и допълненията в ППЗСПД целят синхронизирането му със Закона за семейни помощи за

деца и намаляване на административната тежест върху лицата и семействата. Те са в сила от 01.08.2019 г. С направените

промените се регламентира възможността заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за

деца да бъдат  ...

Агенцията по заетостта въвежда в своята работа нови и подобрени услуги

Агенцията по заетостта въвежда в своята работа 3 нови и 5 подобрени услуги, както и 7 пакета стандартизирани услуги за

безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Целта е да се отговори по най-адекватен начин на актуалните

потребности на безработните лица и най-вече на тези, които имат нужда от подкрепа за активиране и включване в

трудовия пазар. Новите услуги са:...

В община Враца се предоставят интегрирани социално-здравни услуги чрез

„Виртуален социален асистент“

Социалната услуга – „Виртуален социален асистент“ е на разположение на две групи потребители, които

живеят на територията на община Враца – хора с увреждания и социални асистенти. Уеб базираната

социална платформа е осигурена по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални

услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца”, с финансовата подкрепа на ОП

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020....

Нов проект за сътрудничество между Община Монтана и УНИЦЕФ

На среща между кмета на Община Монтана Златко Живков представителя на УНИЦЕФ в България д-р

Джейн Муита са договорени същността и параметрите по съвместна инициатива, насочена към развитието

на младите хора. Новият проект се основава на досегашното партньорство между Общината и световната

организация, в резултат на което са изпълнени три проекта в Монтана – създадени са Център за

обществена подкрепа, детска зона „Закрила“ и зона „Работа с родители“. Проектът ще бъде насочен към

младите хора в България, които ...

Започва подготовката на третия програмен период за Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“

В Министерство на труда и социалната политика вече е започнала подготовката на следващия

програмен период за ОПРЧР – 2021–2027 г. На 31 юли 2019 г. се навършиха 12 години от първата

одобрена операция по програмата. От тогава за двата програмни периода са одобрени 215 операции.

През първия програмен период подкрепата е насочена към сферите – пазар на труда, образование и

учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. През втория период – заетостта и пазара на труда...

Община Карлово стартира проект, осигуряващ патронажна грижа

На 31 юли в Община Карлово се е провела пресконференция за представяне на дейностите по проект

„Помогни на възрастни хора и лица с увреждания в община Карлово“, финансиран по Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Дейностите, които ще се предоставят по проекта

са: Социално-битови дейности: поддържане на личната хигиена; поддържане на хигиена в помещението,

което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост;

съдействие...

Министърът на труда и социалната политика се срещна с ръководството на фондация

АЛПЕ Ахондроплазия

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков проведе среща с представители на

международната фондация АЛПЕ Ахондроплазия и българската организация Малки български хора.

Участниците в срещата обмениха идеи и добри практики и обсъдиха инициативи за сътрудничество

за подкрепа на хора, страдащи от ахондроплазия. Заболяването води до нарушаване на растежа на

костите и е най-честата причина за изоставане в растежа – нанизъм. Акцент по време на разговора

беше поставен и върху възможностите за осигуряване на достъпна среда и подходящи условия в

училище за деца с такова заболяване...

В община Средец 83 жители ползват социални услуги по проект

По проект „Заедно за по-добър живот“ се осигуряват социални услуги за 83 жители на община Средец, в т. ч. медицински услуги,

рехабилитация, психолог. Потребителите на почасовите услуги са възрастни хора със затруднения при самообслужването. Целта на проекта

е да се повиши качеството на живот и да се осигури подкрепа на нуждаещите се.
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По проект „Красива България” ще се финансират 15 общини за осигуряване на

достъпна среда

Управителният съвет на проект „Красива България” одобри 15 проектни предложения на общини

за осигуряване на достъпна среда в обществени сгради. С тях се предвижда изграждането на

асансьори, рампи, подемни платформи, помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни

възли, достъпни входни и комуникационни пространства. Одобрените проекти са на общините

Белослав, Ботевград, Бургас, Враца, Вълчедръм, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев,

Етрополе, Пловдив, Правец, Самоков, Самуил, Сапарева баня и Троян. 7 от обектите са в сферата

на социалните услуги, 3 са в областта на здравеопазването, 4 са свързани с образование и

обществено-административно обслужване и 1 е за култура...

Български младежи придобиха опит в социалната сфера с

участието си в Международен доброволчески проект

Шестима младежи на възраст от 18 до 29 година са посетили Германия в периода от 13 до 28 юли 2019 г.

като участници в Международен доброволчески проект на Младежка Академия. Партньори по проекта са

Младежки дом – Русе и подкрепяща организация сдружение „Вдъхновение“. Работата на младежите е

включвала разнообразни дейности, свързани със социални услуги. Основно те са били ангажирани в Клостер Гардън – социален дом за

възрастни и за майки с деца, който се намира в село Мертен...

Първа заплата за трима младежи с увреждания от Враца

Със съдействието на Община Враца трима младежи с увреждания са били наети на 4-часов работен ден във фирма „Интелигентни системи

за сигурност“. Работата им е била свързана с окомплектоване на части и изработване на кабелни снопчета. Работодателят им Иво Върганов

благодари за положените усилия и отговорното отношение към работния процес и заяви, че партньорството в тази посока ще продължи...
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