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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.

ПРЕДСТОЯЩО

Обучениe по ранна детска интервенция в ДЦДУ – Кърджали, 2-3 септември 2019 г.

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

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

МИГ "Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на

социална икономика..." /до 24.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Лом "Активно включване на най-отдалечените от пазара на

труда, подкрепа за семейства с деца" /до 05.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Социално включване на лицата с психични разстройства и с

интелектуални затруднения" /до 30.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Павликени – Полски Тръмбеш "Социални иновации за

активно социално включване" /до 09.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /до

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./
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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./

"Проекти на гражданското общество" – Европа за гражданите /до 02.09.2019 г./

Набиране на проекти за подкрепа на малки и средни предприятия – Програма

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 /до 06.09.2019 г./

Набиране на проектни предложения по Схемата за малки инициативи – Финансовия

механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. /до 15.09.2019 г./

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване – GIVE

EUR-HOPE

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

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

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Започна набирането на проекти по Националната
програма за достъпна жилищна среда и лична

мобилност

Министерството на труда и социалната политика стартира кампания по

набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна

жилищна среда и лична мобилност. Срокът за подаване на предложенията от

кандидатите е от 21 август до 30 септември 2019 г.

Основната цел на Националната програма е свързана с изграждане на

достъпна среда чрез преустройство на сгради, в които живеят хора с

увреждания, както и с осигуряване на личната им мобилност. Съответно

Програмата се реализира в два компонента: „Достъпна жилищна среда“ и

„Лична мобилност“... 

Получените проектни предложения и по двата компонента ще бъдат оценени и одобрени,...

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за

финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена

заетост

От началото на тази седмица в Агенцията за хора с увреждания могат да се подават проектни

предложения за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ). В конкурса могат да участват

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по

действащото законодателство. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на...

Избор на изпълнител за подкрепена заетост на безработни лица

с трайни увреждания или други групи в неравностойно

положение на пазара на труда

Агенцията по заетостта организира провеждането на процедура по ЗОП за директно договаряне без

предварително обявление за предоставяне на финансови средства при осигуряване на подкрепена

заетост (чл. 43а от Закона за насърчаване на заетостта). От тази преференция могат да се възползват

само посредниците, регистрирани по реда на чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на

175 000.00 лв. без ДДС за подкрепена заетост на не по-малко от 300 лица, или до 583.33 лв. без ДДС за подкрепена заетост на едно лице...

ДАЗД отправя покана за включване в инициативата
Посланик на доброто
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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…

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. ...

Покана за избор на ЮЛНЦ за участие в тематична работна

група за разработването на новата Оперативна програма за

развитие на човешките ресурси и на новата Оперативна

програма за храни и/или основно материално подпомагане

С оглед оптимизиране на работата по разработване на програмните документи и намаляване на

административната тежест при организиране и реализиране на дейността, Министерство на труда

и социалната политика предвижда да създаде една тематична работна група с мандат да разработи и предложи за одобрение двете

оперативни програми...

Покана към ЮЛНЦ за участие в тематична работна група за разработване на оперативна

програма за подкрепа на регионите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за избор на

юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да

участват в тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на

регионите за периода 2021-2027 г. Поканата е насочена към организации, работещи в сферата на:

социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; равенството между мъжете

и жените, недискриминацията и равните възможности; образованието, науката и културата;

регионалното, териториалното или градското развитие, както и екологични организации....

Иновативен инструмент за управление на социалните дейности и

представяне на каузи

Проектът KindLink се реализира с изключителен успех във Великобритания с над 2 000 каузи и 20 000 корпоративни

и частни донори и вече набира популярност и у нас. KindLink е дигитална платформа, която показва на дарителите

въздействието на техните дарения, като същевременно предоставя на благотворителните организации инструменти,

с които да бъдат по-ефективни и прозрачни. KindLink предоставя безплатни услуги...

Годишен форум за качеството на социалните услуги в София

Годишният форум се провежда за втора поредна година след подписването на

Споразумение за социална закрила и включване чрез социални услуги между Столичната

община и неправителствения сектор през 2017 г. Кметът на Столична община Йорданка

Фандъкова определи решението за подобно сътрудничество като управленска иновация и

заяви личния си ангажимент към подобряването на работата в социалната сфера в бъдеще.

Във форума участваха и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, и

заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания на Столична

община Албена Атанасова, представители на неправителствения сектор, потребители и др.

Модератор беше социалният антрополог Харалан Александров...

Почти 1900 деца се отглеждат в приемни семейства

По данни от текущ мониторинг към края на юли т. г. по проекта „Приеми ме 2015“ 1 899 деца

се отглеждат в приемни семейства в 144 общини. Мониторингът се провежда от

Националния екип по организация и управление на проекта от конкретния бенефициент –

Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към

31.07.2019 г. са общо 2 086. Най-много приемни семейства са регистрирани в областите

Варна (141), Монтана (137), Велико Търново (134), Плевен (133), Шумен (128)....

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....

Сътрудничество в подкрепа на децата в риск – фондация „За нашите

деца“ и Национална кардиологична болница

https://nasoki.bg/zapochna-kandidatstvaneto-za-konkursa-za-dostapen-evropejski-grad/
https://nasoki.bg/pokana-za-izbor-na-yulnts-za-uchastie-v-tematichna-rabotna-grupa-za-razrabotvaneto-na-novata-operativna-programa-za-razvitie-na-choveshkite-resursi-i-na-novata-operativna-programa-za-hrani-i-ili-osnov/
https://nasoki.bg/pokana-kam-yulnts-za-uchastie-v-tematichna-rabotna-grupa-za-razrabotvane-na-operativna-programa-za-podkrepa-na-regionite-za-perioda-2021-2027-g/
https://nasoki.bg/inovativen-instrument-za-upravlenie-na-sotsialnite-dejnosti-i-predstavyane-na-kauzi/
https://nasoki.bg/godishen-forum-za-kachestvoto-na-sotsialnite-uslugi-v-sofiya/
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https://nasoki.bg/stipendii-za-detsa-ot-sotsialno-slabi-semejstva-ot-teatralno-tantsova-studiya-chekmedzhe/
https://nasoki.bg/satrudnichestvo-v-podkrepa-na-detsata-v-risk-fondatsiya-za-nashite-detsa-i-natsionalna-kardiologichna-bolnitsa/


Фондация „За нашите деца“ и Национална кардиологична болница са сключили споразумение за предоставяне

на интегрирани здравно-социални и образователни услуги на територията на педиатричното отделение. Целта

на сътрудничеството е въвеждането на иновативни практики, повишаване качеството на грижата и подобряване

благосъстоянието на децата, а подходът е семейно-ориентиран...

Три нови социални услуги за деца и техните семейства в

Благоевград

В община Благоевград са разкрити три нови услуги за деца и техните семейства. Те ще се помещават в

сградата на бившия Дом за деца и юноши, която е основно ремонтирана. Новата социална

инфраструктура осигурява подходяща база за функционирането на Дневен център за подкрепа на

деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за

консултативни услуги, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и

техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги, както и

Център за обществена подкрепа за деца и семейства с капацитет 100 места...

Започна изграждането на Дневен център за подкрепа на лица с

деменция в Казанлък

С водосвет и официална церемония бе поставено началото на строителните дейности за изграждане

на Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки в Казанлък. Центърът е нов вид

социална услуга за Югоизточния регион, а изграждането му е по проект, финансиран от ОП „Региони в

растеж”. Осигурените средства по Оперативната програма са...

Патронажна грижа ще бъде предоставяна в Търговище от

октомври

На пресконференция кметът на Община Търговище д-р Дарин Димитров обяви, че от 1 октомври

започва предоставянето на мобилните социални и здравни услуги по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“. Секретарят Христалина Халачева уточни, че услугата ще бъде

безплатна за потребителите, въпреки че в проекта се предвижда възможност за заплащане. В

обхвата на услугата попадат 118 души,...

Патронажна грижа и в община Асеновград

От 1 август Община Асеновград започна реализирането на проект за патронажна грижа по ОП „Развитие

на човешките ресурси”. По проекта ще бъде осигурена грижа, в т. ч. здравно-социални услуги,

психологическа подкрепа и консултиране, за 168 души – хора над 65 години с ограничения или в

невъзможност за самообслужване...

Община Харманли с одобрен проект за продължаваща

подкрепа за деинституционализация на децата и младежите

с увреждания и техните семейства

Проектът „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите с

увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“ – гр. Харманли“ е одобрен и

предстои подписване на договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за неговото

изпълнение. Капацитетът на социалната услуга е 30 места за дневна грижа и 60 места за

консултативна грижа...
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