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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

Посещение на НАСО в ЦОП „Св. Петка“ – Кюстендил

Центърът за обществена подкрепа „Св. Петка“ в гр. Кюстендил бе домакин на среща

между представители на НАСО и екипа на Центъра. Г-жа Мая Мицова, управител на

Центъра и представител на НАСО за община Кюстендил, разказа за разнообразните

дейности на социалната услуга и активната и всеотдайна работа на екипа. Екипът на г-

жа Мицова включва двама социални работници, двама психолози, един педагог и един

логопед. Капацитетът на Центъра е 40 души...

По време на срещата беше връчена и юбилейната награда на г-жа Мая Мицова...

Среща на НАСО в Община Благоевград

На 14 август се проведе среща между представители на НАСО, зам.-кмета по култура и хуманитарни дейности на

Община Благоевград г-жа Христина Шопова и г-жа Елена Стойчева, началник на отдел „Социална политика“ (и

представител на НАСО за Благоевград). Разговорът обхвана широк кръг от теми, включващи....

В рамките на посещението бе връчена и индивидуалната юбилейна награда на г-жа Елена Стойчева „10 години

партньорство за социална отговорност“.

Среща на НАСО с Община Перник

Представители на НАСО се срещнаха със зам.-кмета на Община Перник г-н Йордан Павлов и г-жа Анита Сарафска, главен експерт

„Социални дейности“. Представителите на Общината разказаха за социалните дейности и текущите проекти за подобряване на социалната

инфраструктура. От своя страна, екипът на НАСО представи работата и целите на организацията. Бяха обсъдени и възможностите за

бъдещо партньорство.

Среща с представители на педагогическия университет

във Варшава

На 13 август в гр. Варна се проведе среща между представители на неправителствения сектор

и педагогическия университет Януш Корчак (Janusz Korczak) от Варшава, сред които бе и

заместник-ректорът проф. Мирослав Гревински (Mirosław Grewiński), и г-н Георгиев,

председател на НАСО. Г-н Георгиев представи работата на НАСО, акцентирайки върху

националните и международни партньорства на организацията, след което се проведе активна

дискусия...

ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по ранна детска интервенция 2019 

20-годишен юбилей на Дома за стари хора в Чернозем, 28 август 2019 г.

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

септември 2019 г., гр. Приморско
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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 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 Методика за определяне на линията на бедност за страната /09.09.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

ДАЗД отправя покана за включване в инициативата Посланик на доброто

Държавната агенция за закрила на детето се присъединява към честванията по повод 30-

годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето и организира

Празник на доброто. Във връзка с това от ДАЗД отправят покана да се включите като

посланици на доброто. Необходимо е да изпратите истории за представители от Вашата

професионална сфера, помогнали на дете и/или семейството му в труден момент, беда,

при тежък инцидент…
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Крайният срок за изпращане на историите е до 1 октомври 2019 г...

Започна кандидатстването за конкурса за достъпен европейски град

Европейската комисия стартира набирането на кандидатури за достъпен европейски град

(Access City Award 2020). Конкурсът се провежда от 2010 година насам ежегодно и чрез него се

насърчава осигуряването на равен достъп до градския живот на хората с увреждания,

признаване на усилията за повече достъпност и насърчаване на обмена на добри практики

между местните власти. За участие могат да кандидатстват градове с 50 000 и повече жители в

рамките на Европейския съюз, които са предприели действия за осигуряване на достъпност за

хора с увреждания. Крайният срок за подаване на формуляра за кандидатстване е 11 септември

2019 г. ...

Във Враца се проведе обучение за работа в дигитална среда

Потребители по проект „Топъл обяд 2016“ преминаха обучителен курс за работа в дигитална среда,

който се проведе в сградата на Община Враца. Обучението включваше придобиване на основни

умения за работа в Интернет. Участниците в курса бяха запознати с иновативната социална услуга

„Виртуален асистент“, предоставяна от Община Враца....

Във Враца отбелязаха 30-

годишнината на Конвенцията за правата на детето

Във Враца със събитие „С лице към детето“ бе отбелязана 30-годишнината от приемането на

Конвенцията за правата на детето. Тържеството съвпадна с отбелязването на Деня на младежта –

12 август и се проведе в Общностния център. Празникът беше организиран от екипа на проект

„СТИМУЛ за ранно детско развитие“ съвместно с неправителствени организации и социални услуги

от Враца. В инициативата участваха експерти и представители от Центъра за обществена подкрепа,

звено „Център за младежки дейности”, Дневния център, експерти от Община Враца, сдружение „Алианс Балкани” и др.....

Уъркшоп на социални услуги в Разград

На 13 август в Комплекса от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Разград

беше проведен уъркшоп, в който участие взеха и от Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания,

с. Просторно, Дома за пълнолетни лица с деменция, гр. Разград и Дневния център за пълнолетни лица с

увреждания, гр. Разград...

Стипендии за деца от социално слаби семейства от

театрално-танцова студия „Чекмедже“

За поредна година театрално-танцова студия „Чекмедже“ осигурява едногодишни стипендии

на деца от социално слаби семейства. Стипендиите тази година са 11 – за шест деца на

възраст от 8 до 11 години на територията на София и три деца от с. Драгичево и още две във

възрастова група от 4 до 6 години (пак от с. Драгичево). Децата ще могат да посещават

занятията на студията безплатно. Целта е талантливи деца, които нямат възможности, да се включат в организирани занимания и да се

обучават и развиват чрез комбинация от театрални и танцови техники....

Интегрирани социални услуги за деца в община Тунджа

В община Тунджа стартира пилотно нова интегрирана социална услуга – доставяне на безплатна Детска млечна кухня заедно с патронажна

и медицинска грижа. Обхватът е 94 деца на възраст от 6 месеца до 2 години и се осъществява по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за

социално включване в община „Тунджа (договор за БФП)...

Двама кандидати на първия етап от избора на финансови

посредници за гаранционния продукт на Фонда на

фондовете

На публично заседание на комисията от Фонда на фондовете са отворени заявленията на

кандидатите за участие в избора на финансови посредници. С това приключи първият етап на

обществената поръчка, чийто предмет е „Изпълнение на финансов инструмент – Портфейлна

гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“. Инструментът за гаранцията е финансиран

със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 20 млн. лв.

Очакваната обща сума на микрокредитите, които ще достигнат до крайните получатели, е 100 млн. лв. Кредит плюс ООД и УниКредит

Булбанк АД са подали заявления за участие по обособените позиции. След като бъдат разгледани заявленията кандидатите, отговарящи на

условията, ще бъдат поканени да подадат първоначални оферти ...

Патронажна грижа и в община Казанлък от 1 септември

От 1 септември 2019 г. Община Казанлък стартира проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, по който ще бъдат предоставяни

почасови, мобилни, интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни жители...

Община Родопи започва да предоставя здравно-социални услуги

С информационно събитие на 7 август Община Родопи стартира предоставянето на здравно-социални услуги в домашна среда за 95

възрастни и лица с увреждания по проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Назначените

медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници и екип на Центъра за почасови здравно-социални услуги са преминали

специализирано обучение съгласно утвърдена методика от Министерство на здравеопазването...

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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