
 28 брой (година 9) 30.06.2020 год.

ПОКАНА

ЗА

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗАЕТОСТ ЗА ВСИЧКИ“
по проект „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

И

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И РАЗВИТИЕ“

х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България

27-29 ЮЛИ 2020 г.

Каним за участие представители на държавни и местни власти, работодатели, доставчици и екипи на социални услуги, организации

на и за хората с увреждания, експерти и специалисти от всички области, работещи по темите, и всички заинтересовани лица.

Целта на събитието е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на

законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за РАЗВИТИЕТО НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА

С УВРЕЖДАНИЯ И ВЛИЯНИЕТО Й ЗА ПО-ДОБРИЯ ИМ ЖИВОТ.

Програмата включва презентации и дискусии по широк кръг въпроси с отношение към развитие на заетостта, в това число състояние

и развитие на държавната подкрепа, необходими промени в нормативната уредба, развитие на корпоративната социална отговорност

и подкрепата на работодатели, приноса на специализираните предприятия, социалните предприятия, социалните услуги и други.

Предвиден е и отделен панел за влизането в сила на новия Закон за социалните услуги и работата на социалните услуги в новите

условия.

Програмата осигурява участие в събитието и дискусиите на министъра на труда и социалната политика, зам.-министри, директори на

дирекции и други от Министерството на труда и социалната политика, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и местни

власти, работодатели, ръководители на социални услуги, специалисти, експерти, представители на европейски организации и

партньори от България и Европа.

Участието си в събитието може да заявите, чрез регистрационен формуляр.

Срок за регистрация: 17 юли 2020 г.

Контакти:

Наталия Христова, тел. 0882 122 690 – организационни въпроси

Пламена Господинова, тел. 0882 122 730 – финансови въпроси и логистика

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ"

28 юли 2020 г., х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се

проведе на 28 юли 2020 г. (вторник) от 15:00 ч. в х-л "Интернационал", к.к. Златни пясъци, гр. Варна.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР – ТРЕНИНГ

„ПОДОБРЯВАНЕ КОМУНИКАЦИЯТА С ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ. ПРИЕМАНЕ,

РАЗБИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

17 юли 2020 г. – гр. Силистра, хотел „Виена“

Обучението е подходящо за ръководители и специалисти в социални услуги, за служители в държавни институции, общини и други

организации, работещи с хора с увреждания.

Обучител: Красимира Георгиева
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Срокът на извънредна епидемична обстановка се удължи до 15 юли

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 15 юли

2020 г. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и

световен мащаб. От 09.06.2020 г. в страната се отчита значително повишаване броя на дневно регистрираните случаи. За периода 27.05-

09.06.2020 г. среднодневно са докладвани 26 случая на COVID-19 спрямо 84 случая средно на ден за периода 10.06-23.06.2020 г., т.е. отчита се 3,2

пъти увеличение на съобщените потвърдени случаи на територията на страната...

Обявена е за кандидатстване процедура „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

отправи покана към Министерството на образованието и науката в срок до 24 август да представи

проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Финансирането от 31 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен

растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално

приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9i. „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното

участие и по-добрата пригодност за заетост“....

МТСП ще изготви анализ на законодателството за социалните услуги и ще предложи проект на

Кодекс за социална подкрепа

След разискване в парламента бе взето решение в срок до 6 месеца МТСП да внесе проект на Кодекс за социална подкрепа, който да обедини в един

нормативен акт цялостната държавна политика в тази сфера. В рамките на следващите 4 месеца ресорното министерство трябва да направи анализ

на действащото законодателство в областта на социалните услуги...

Проведе се заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

На 25 юни се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, в което

участва и представител на НАСО. В рамките на дневния ред бяха обсъдени проект на Доклад за изпълнението за 2019 г. на Плана за действие за

периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и проект на Приоритет 11 „Социално включване“ на

Националната програма за развитие: България 2030.

ХобисКлуб в Добрич отбеляза 20-годишен юбилей

На 27 юни с много вълнение, усмивки и настроение членове, гости и приятели на

ХобисКлуб (Добрич) отбелязаха 20-годишния юбилей на сдружението. Многоуважаваният

председател на ХобисКлуб Иван Тодоров е първият представител на НАСО в Добрич и е

отличен от Алианса за проявена лична отговорност, всеотдайност, духовност и

благородство в политиките и дейностите за достоен и пълноценен живот на хората с

увреждания и по-доброто бъдеще и социално развитие на Добрич и България. През

годините ХобисКлуб е получавал различни награди от НАСО за заслуги и принос в

социалната сфера.

Скъпи приятели от ХобисКлуб, за нас е чест и радост да Ви поздравим по повод юбилея, да Ви благодарим за всичко, което правите в полза на хората

с увреждания и да Ви поднесем своите най-сърдечни пожелания за здраве, сили и благоденствие!

Обучение на НАСО „Социална и психологична работа с деца и

лица с агресивно поведение, както и с жертви на насилие”

На 22 и 23 юни 2020 г. в Обучителния център на НАСО в Търговище се проведе обучение на

специалисти от социални услуги на тема „Социална и психологична работа с деца и лица с агресивно

поведение, както и с жертви на насилие”. Програмата включваше важни аспекти по темата за

агресията и насилието с фокус върху уменията на специалистите да разпознават симптоматичните

знаци на поведението и невербалния език, както и да изграждат стратегии за превенция и справяне с

агресивни прояви. Интерактивната форма на обучението позволи през преживяване на ситуации

участниците да изградят умения да разпознават и анализират спецификите на видовете поведение:

агресивно, манипулативно, пасивно-агресивно и асертивно...

Заключителна онлайн конференция по проект „Изкуството като средство за социално

включване на хора със специфични потребности“ (ISA - Field Aperture)

На 25 юни 2020 г. LADAPT (Франция) проведе уебинар в рамките на проект „Изкуството като средство за социално включване

на хора със специфични потребности“ (ISA - Field Aperture) с участието на представители на всички партньори по проекта, а

именно Фондация Cope (Ирландия), Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD

(Белгия), Фондация Hand in Hand (Унгария), Horizon 2000 (Белгия) и НАСО (България). Събитието бе заключителна

конференция, целяща да популяризира постигнатите по проекта резултати. Участниците бяха приблизително 100 души, като

встъпителни думи към тях отправиха г-н Емануел Констанс, президент на LADAPT, както и г-н Уолтър Зампиери, началник на

отдел „Културно разнообразие и иновации“ към Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия.

Освен преките участници в проекта, които представиха изготвените продукти, включително и уебсайта...

Работна среща с Община Созопол

На 26 юни се проведе работна среща в Община Созопол между заместник-кмета Тодор Дамянов и експерт-консултанта на НАСО Атанаска Бонева.

Целта на срещата бе да се представи организацията, нейната мисия и възможностите за партньорство...

Въвеждащо обучение на екипа на ЦОП – Созопол

От 24 до 26 юни се проведе въвеждащо обучени за екипа на ЦОП – Созопол – член на НАСО, на тема „Социални услуги за деца и семейства в риск –

нормативна рамка, практика и предизвикателства. Инструментариум за работа, методи и подходи“ То беше в рамките на три дни и с продължителност

https://nasoki.bg/srokat-na-izvanredna-epidemichna-obstanovka-se-udalzhava-do-15-yuli/
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24 часа, като включваше следните модули:

Нормативна рамка и мястото на социалната услуга. Дефиниране на основни понятия и приложение. Специфика при работата с деца и семейства в

риск. Основни направление и дейности;...

Това е поредното обучение проведено от експерти на организацията, като основният акцент е практическата част и представяне на инструментариума

за работа. Обучител бе Атанаска Бонева,...

105 млн. лева от ОП „Добро управление“ се пренасочват за справяне с отрицателните

последици от COVID-19

Правителството одобри проект на изменение на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Промените са свързани с намаляване на

бюджета на програмата със 105 млн. лева, които ще бъдат пренасочени към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По този

начин се осигуряват допълнителни публични ресурси от Европейския социален фонд и държавния бюджет за целенасочени социално-

икономически мерки за справяне с последствията от кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, подкрепа на уязвимите групи

от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика.

МТСП стартира програма за социални услуги в сътрудничество с

Кремиковския манастир

Министерството на труда и социалната политика стартира програма „Милосърдие и солидарност“

за предоставяне на социални услуги съвместно с представители на Българската православна църква.

Тя е на стойност 160 000 лв. и е продължение на действащо споразумение между двете институции.

Първите два договора за дейности по нея бяха подписани с благословението на българския патриарх и софийски митрополит Неофит от

министър Деница Сачева и игумена на Кремиковския манастир свещеноиконом Серафим Янев към Софийска епархия...

Проучване на социално-икономическите показатели на общините (НСОРБ и НАЛАС)

НСОРБ и Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (НАЛАС) ще реализират проучване на социално-икономическото

състоянието на общините. За целта е изготвен въпросник, а събраната информация ще послужи за анализ и формулиране на политически препоръки

за справяне с последствията от пандемията на COVID-19 и възстановяване след кризата. Проучването акцентира основно върху социалните услуги,

икономическите пакети в подкрепа на гражданите и бизнеса, мерките по дезинфекция и почистване на публичните пространства...

НСОРБ отправя покана към всички общини да се включат в проучването /като попълнят въпросника/ и да споделят добрите примери от работа си по

време на пандемията в срок до 1 юли...

Оценка и класиране на проекти по Методика за финансиране на проектни предложения на

работодатели/органи по назначаване по

Национална програма за заетост на хората с увреждания

На сайта на АХУ е публикуван препис-извлечение на протокол № 2 /11.06.2020 г. за оценка и класиране на проекти по Методика за финансиране на

проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Националната програма за заетост на хората с увреждания...

В сайта на Агенцията по заетостта има нова рубрика с информация за обучения на безработни

Подробна информация за всички обучения, финансирани от държавния бюджет, които Агенцията по заетостта предоставя на безработни

лица, е събрана на едно място в новата рубрика „Графици за обучения” в официалния сайт на институцията. В рубриката са представени

графиците на обученията, които се провеждат в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. от Държавно

предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” (ДП БГЦПО), Център за развитие на човешките ресурси и регионални

инициативи (ЦРЧРРИ) към Министерство на труда и социалната политика и по проекти на социалните партньори...

До 30 юни работодателите могат да подават заявления за компенсации по

схемата 60/40

До 30 юни 2020 г. включително работодателите, които отговарят на условията на ПМС № 55/30.03.2020 г., могат

да подават своите заявления и документи, за да се възползват от компенсациите по мярката 60/40. Мярката е

приложима за периода на извънредното положение до края на месец юни 2020 г., като компенсации могат да се

изплащат за не повече от 3 месеца...

Работодатели и самоосигуряващи се от транспорта и туризма могат да получат 290 лв.

месечно за запазване на заетостта на служителите си

Работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“, чиито приходи са

намалели с не по-малко от 20% за определен период, ще могат да получат компенсации в размер на 290 лв. месечно за запазване на заетостта

на работниците и служителите. Това реши правителството с одобряването на условията и реда за изплащане на компенсации в директно

засегнатите от ограничителните мерки за борба с епидемията от коронавирус предприятия...

Седмичен график за провеждането на Мобилните бюра по труда

Социален център – Бургас стартира проект за социална

рехабилитация чрез запознаване с културното наследство

Сдружение „Социален център – Бургас“ започна изпълнението на проект „Социална рехабилитация чрез

запознаване с културното наследство и самобитност на българите“. Проектът се осъществява с финансовата

подкрепа на Агенцията за хората с увреждания и по него се предвижда провеждане на серия лекции,

посветени на различни исторически и културни теми. В рамките на различните инициативи и събития

потребителите на ЦСРИ към сдружението ще научат повече за историята и традициите, ще посетят културни и

исторически забележителности, ще имат занимания по танци...

Първа копка за изграждането на Комплекс за социални услуги за лица
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с психични разстройства в община Своге

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и и.д. кмет на Община Своге

Валентин Михайлов направиха първа копка за изграждането на Комплекс за социални услуги за лица с

психични разстройства в местността „Свражен“ край село Миланово. Комплексът ще включва три центъра

за грижа за лица с психични разстройства, всеки с капацитет от 15 лица. Изграждането му се финансира

по Оперативна програма „Региони в растеж“ и е с бюджет над 1,7 млн. лв...

Община Троян ще започне изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост

Одобрен е проектът на Община Троян за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проектното предложение включва: изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване,

необходими за функционирането на новата социална услуга. Капацитетът на центъра е 15 места и ще осигури подходящи условия за живот

на лица с умствена изостаналост...

В Тетевен ще има лятно училище за допълнителна подготовка на деца от уязвими групи

В Тетевен ще има лятно училище за деца на 6 или 7-годишна възраст (след завършване на предучилищна подготовка) от уязвими етнически групи; от

семейства на социално подпомагане; деца на безработни или самотни родители; от семейства с две, три и повече деца; живеещи в отдалечени

райони; деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български език. Целта е да се повиши мотивацията на

децата, както и да се подобри тяхната подготовка за постъпване в първи клас, с което да се осигури възможност за равен старт с техните връстници...

Нови социални услуги в Карлово

По предложение на кмета на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, прието от Общински съвет на 25 юни, ще бъдат открити два нови социални

центъра – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция и Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с

умствена изостаналост. Капацитетът им ще е 15 души. Новите центрове ще се намират в непосредствена близост до МБАЛ „Д-р Киро Попов“, което ще

осигури възможност на потребителите на социалните услуги да се предоставя и медицинско обслужване от болницата.

Министър Деница Сачева: за мерките за преодоляване на кризата, за

промените в система за социално подпомагане и

Закона за личната помощ

В предаването „Денят на живо с Наделина Анева“ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева

съобщи, че мярката 60/40 ще се промени, за да може компенсациите да се изплащат преди работодатели да са

внесли своите данъци и осигуровките за 2020 г., като ще се вземат предвид само съответните декларации. Министърът говори и за това каква трябва

да бъде бъдещата система за социално подпомагане и как да бъде най-ефективна. Във връзка със Закона за личната помощ тя съобщи, че ще бъде

представен в Народното събрание анализ и предложения за промени...

В интервю по БНР Хасан Адемов говори за бъдещия

Кодекса за социална подкрепа

В предаването „Неделя 150“ по БНР д-р Хасан Адемов (депутат от ДПС и председател на парламентарната комисия по труда и

социалната политика) говори за обединяването на всички закони за социално подпомагане в кодекс и за актуалната ситуация с

коронавируса. Според д-р Адемов „въпросите, свързани с подкрепата на българските граждани от страна на държавата, са

разпръснати в различни закони. Това създава усещането за фрагментираност и неефктивност на разходите... В шестмесечен

срок Министерството на труда и социалната политика трябва да предложи концепция...

Проект на ПМС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на

еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за

покриване на част от разходите в началото на учебната 2020-2021 г. / до 08.07.2020 г./

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020 – 2021 г. да бъде в размер на

250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Новата помощ се

отпуска по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, на семействата, чиито деца са записани в осми клас на

държавно или общинско училище, за покриване част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 г., когато децата живеят постоянно в

страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта се получава при

условие, че средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв. Изплащането на

еднократната помощ е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а

остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020 – 2021 г., ако детето продължава да посещава училище. Помощта

се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и

приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Устройствения правилник на Агенцията по заетостта /до 23.07.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта се предвиждат промени,

свързани с целесъобразно преразпределение на ресурсите в териториалните поделения на Агенцията по заетостта в област Пловдив, по-

конкретно в общини Раковски, Брезово и Пловдив. Предложените промени са свързани с реорганизация на териториални структури на

Агенцията по заетостта в област Пловдив, като дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Раковски и с териториален обхват общините

Раковски и Брезово се закрива и се преобразува във филиал на дирекция „Бюро по труда” със седалище Пловдив...
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Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда /до 19.07.2020 г./

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други

отношения, непосредствено свързани с тях. Предложените изменения и допълнения в Кодекса на труда имат за основна цел подобряване на

адекватността на трудовото законодателство по отношение на тенденциите на пазара на труда,  достигнатото ниво на

индустриалните отношения, социално-икономическите условия в страната и международните актове и стандарти. В тази връзка в

законопроекта се предлага усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на:...

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

/до 12.07.2020 г./

Проектът на Доклад представя развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република

България през 2019 г. Изложени са извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области на Националната

стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда

и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равенство между

жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите; и промяна на

съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот. Отчетена е също дейността на...

Актуализиране на Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК

В актуализирания план за действие на Комисията ще бъдат взети предвид поуките от кризата с COVID-19 и ще бъде представена

дългосрочна визия за цифровата трансформация на образованието и обучението в ЕС...

Във връзка с актуализацията на плана е отворена и обществена консултация, в рамките на която всеки гражданин, всяка институция и организация от

публичния и частния сектор може да даде своя коментар и предложения или да изрази вижданията си по определени аспекти на законите и

политиките на ЕС, преди Комисията да изготви окончателните си предложения. Обществената консултация ще продължи до 4 септември 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на

хората с увреждания. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на

увреждане. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на заетостта на

хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни

увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с

увреждания. Проектите се изготвят съгласно глава трета „Проекти със стопанска насоченост“ на Методиката за финансиране на целеви проекти на

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.07.2020 г...

Възможности за финансиране на проекти и дейности от

Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.

I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и

модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги:...

I I .  Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални

предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия — създаден специално за да се подкрепят социалните

предприятия при създаване на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики:...

III. Процедури за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ:...

Проект „Родители в заетост“

Продължава проект „родители в заетост“, по който: ▪ От детегледачка могат да се възползват: - Родители в отпуск по майчинство, на които

им предстои да се върнат на работа, и децата им не са записани на ясла или детска градина - Търсещи работа безработни родители, чиито

деца не посещават ясла/ градина - Върнали се на работа многодетни родители със записани в детско заведение или училище деца. ▪ Грижата

за деца от 0 до 5 г., непосещаващи ясла или градина, може да се полага до 8ч. За деца от 0 до 12 г. на многодетни родители, които ходят в

детски заведение или на училище – до 4ч. ▪ Родителите сами избират детегледача. Допустими са и техни безработни роднини. ▪

Детегледачите трябва да:...

Програма „ИРИС“ подкрепя проекти на граждански организации,

читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19

уязвими деца и техните семейства

Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им потребности, както

и намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са сред основните приоритети на

програма „Ирис“. Програмата ще финансира граждански инициативи (на читалища, нестопански

организации, инициативни групи),  като максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева.

Кандидатстването за финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов

ресурс...
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За седмицата нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме

към

Радостина Пирева, експерт на НАСО, по повод рождения й ден /29 юни/

По повод празника на града поздравяваме и отправяме своите благопожелания към жителите

и гостите на

Белоградчик /29 юни/, Глоджево, Етрополе /29 юни/, Лясковец, /29 юни/, Павликени /29 юни/,

Своге /29 юни/, Велинград /юли/, Куклен /юли/.
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