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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. Стара Загора

На 8 и 9 август 2019 г. гражданско сдружение „Алтернатива 55“ бе домакин на обучение,

представящо основните теоретични положения и добри практики в работата по ранно

откриване на проблеми в развитието на детето и насочване към адекватна социална,

медицинска и образователна помощ. В организирането на обучението като партньор се

включи фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“. Обучението бе част от

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

взаимодействие и сътрудничество“ на Европейската асоциация на доставчиците на услуги

за хора с увреждания (EASPD), в който НАСО участва като партньор заедно с още 5

организации от Европа. Една от целите на проекта е на базата на преминалите обучения, споделения опит и създадените партньорства да

се изгради устойчива мрежа за подкрепа между различни социални услуги от страните, участващи в проекта...

Дискусионна среща за обсъждане на резултатите от

международния форум във Варна

На 9 август във Варна се състоя среща, посветена на обсъждане на резултатите от

международния форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“, който

бе организиран и проведен от НАСО на 13 и 14 юни в к. к. „Златни пясъци“. В срещата

участваха около 20 представители на социални услуги, неправителствени организации,

работодатели и др., като неин домакин бе фондация „Съпричастие“ – Варна. В рамките на

дневния ред участниците обсъдиха редица въпроси, включени като теми в програмата на

международния форум от м. юни т. г., изводите от проведените дискусии и възможностите за

сътрудничество в сферата на социалните услуги и заетостта на хората с увреждания. Бяха представени проектите, по които НАСО работи, и

възможностите за партньорство между заинтересованите страни, в т. ч. и разрастващите се национални мрежи на социално отговорните

работодатели и на социалните услуги, подготовката на хора с увреждания за включване в отворения пазар на труда и пр....

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 7 август се проведе поредното редовно заседание на Националния съвет за хората с

увреждания, в което участва и представител на НАСО. На заседанието бяха обсъдени и

приети проекти на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност,

Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и 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...

Трето заседание на работната група за разработване на

подзаконовата нормативна уредба по ЗСУ

На 6 август се проведе третата среща на междуинституционалната работна група за разработване на

подзаконови нормативни актове по Закона за социалните услуги, в която се включи и представител на НАСО.

Срещата беше продължение на дискусията, посветена на темата „Критерии за определянето на услугите и

максималният брой на потребителите в Националната карта на социалните услуги, включително на

интегрираните здравно-социални услуги. Критерии за разработване от общините на анализ на потребностите
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и предложенията за планирането в резултат на анализа относно социалните услуги на общинско и областно

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет“. Преди дискусиите с подробна и

съдържателна презентация беше представена ситуацията при социалните услуги в страната към месец юни

2019 г....

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 Лом „Активно включване на най-отдалечените от пазара на

труда, подкрепа за семейства с деца“ /05.09.2019 г./

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./
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ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната /09.09.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Изтича срокът за подаване на проекти по Националната
програма за заетост на хората с увреждания

Крайният срок за подаване на проектни предложения от работодатели по обявения от Агенцията за

хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания (съгласно чл. 44,

ал. 1 от Закона за хората с увреждания) е 13 август. Максималният размер на субсидията по

компоненти е:...

Получаването на социални помощи се обвързва с посещението на

детска градина или училище

С промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  одобрени от

правителството, получаването на месечни социални помощи се обвързва с редовното посещение на

детска градина или училище. Институциите ще получават информация и ще правят необходимата проверка

на фактите и обстоятелствата за отпускане на помощта по служебен ред с цел да се облекчи

административната тежест за гражданите, които кандидатстват за социално подпомагане...

„Вечеря на толерантността“ в Пловдив

На 6 август в сградата на Дома за стари хора „Св. Василий Велики“ в Пловдив се състоя събитие под мотото

„Вечеря на толерантността“, организирано от Humanity First (неправителствена организация, която се

занимава с благотворителна дейност и подкрепа за хора в нужда). През тази година от организацията са

подпомогнали един от комплексите за деца в Пловдив с дарение, благодарение на което са закупени

скъпоструващи помощни средства и съоръжения. Humanity First се ангажират и с бъдещи дейности в помощ

на децата и социалните услуги в града, реализирайки още няколко проекта в тази посока....

Осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦОП – Пловдив

По одобрено проектно предложение на Община Пловдив за „Осигуряване на достъпна среда в сградата на

Центъра за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив“ от УС на

проект „Красива България“ ще бъде изграден асансьор. Изпълнението на проекта ще направи достъпни

помещенията на втория и третия етаж на ЦОП за хора със затруднения в придвижването. Това е поредна стъпка

при дейностите на Община Пловдив и КСУДС в посока на социалното включване на хора с увреждания...

Успешна професионална реализация на хората с аутизъм

в сектора на изкуствения интелект

„Те могат да работят с голяма интензивност, да прекарват много часове в пределна концентрация, харесват

такава работа и не се уморяват“, споделят мениджъри. Редица големи компании, като Ernst & Young, Credit

Suisse Group, Dell Technologies, Microsoft, DXC Technology и други, наемат хора с аутизъм за работа в сферата на

изкуствения интелект. Това се реализира чрез нарочно разработени програми за „неврологично разнообразие”.

Редица компании от „Fortune 500” са съветвани по стартирането на подобни програми от EY – фирма за

професионални консултантски услуги....

Българо-германският център за професионално

обучение в Смолян е обучил 1945 безработни

Филиалът на Българо-германския център за професионално обучение (БГЦПО) в

Смолян е обучил 1945 безработни в периода от 2011 г. до момента. Най-голяма част от

тях са изкарали курсове за готвач, козметик, маникюрист, планински водач, фризьор,

текстообработване, което им дава шанс да се реализират на пазара на труда. Това каза

министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на съвместен брифинг с

кмета на Община Смолян Николай Мелемов и директорът на БГЦПО Любов Попова по

време на посещението си в града. Българо-германският център за професионално обучение е държавно предприятие към Министерството

на труда и социалната политика, което има клонове в ...

В библиотеката във Враца се провеждат занятия по

програмиране за деца

От 13 август до края на месеца, всеки вторник от 15.00 до 17.00 часа в Регионална библиотека „Христо

Ботев“ във Враца ще се провеждат занятия по програмиране за деца от 6 до 11 години. По време на

занятията децата ще се запознаят с основни понятия в програмирането, ще създават собствени игри и

3D анимации на Hopscotch и Scratch, ще придвижват по терен ... Инициативата е безплатна...

Ежедневно десетки души с увреждания се обучават в

центъра „Света Марина“

Ежедневно в Дневния център за лица с ментални увреждания „Света Марина” се

обучават над 60 души с ментални увреждания. Те усвояват полезни умения и се учат да
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водят самостоятелен живот. Екипът на Центъра се старае да подготвя интересна и

разнообразна програма за потребителите, в рамките на която да научават нови и

полезни неща – да се грижат за себе си, да почистват, да готвят… Седмицата започва с

музикотерапия, вторник е денят за клуб „Вкусно“. Миналата седмица приготвените кулинарни изкушения са били плодови шишчета...

Община Троян с одобрен проект за подкрепа на деца и младежи с увреждания

Община Троян е сред общините с одобрен проект за подкрепа на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на интегрирани

здравно-социални услуги. Проектът ще стартира от 1 септември т. г. след подписване на договор с Управляващия орган на ОП „Развитие на

човешките ресурси“. Със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е изградена нова социална инфраструктура, която ще се ползва за

предоставянето на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства на територията

на общината....
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