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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.

ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО ЗАТВАРЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ!

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Пилотно обучение по ранна детска интервенция

в гр. Кърджали

На 2 и 3 септември 2019 г. ДЦДУ „Надежда“ в гр. Кърджали събра над 15 представители на

различни социални услуги – специални педагози, психолози, медицински сестри, логопеди,

рехабилитатори и социални работници, които взеха участие 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 обсъдени теми, свързани с иновативни подходи...

 

Красива цветна изложба на децата от ЦОП – Гулянци

Децата от Центъра за обществена подкрепа бяха включени в програмата по тържественото отбелязване на

45 години от обявяването на Гулянци за град. Жителите и гостите на града имаха възможност да се насладят

на продуктите на детското творчество, представени на атрактивна цветна изложба „Гулянци – вчера, днес и

утре”...

ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по ранна детска интервенция, септември 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
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социална икономика..." /до 24.09.2019 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 "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./

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./

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

EUR-HOPE

Набиране на проектни предложения по Схемата за малки инициативи – Финансов

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

АКТУАЛНО

Конкурс на МТСП за годишна национална
награда за социални иновации

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални

иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за пета поредна година, е да се насърчи

развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното

предприемачество. По този начин ще се повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще

бъдат отличени социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации

в сектора на социалната икономика...

Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 17.30 часа на 30.09.2019 г...

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...
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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

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...

Програма на Теленор за професионално развитие и

социална интеграция на хора с увреждания

Open Mind е програма на Теленор, по която се подпомагат хората с увреждания по пътя на

кариерното им развитие. Вече е стартирало петото издание на програмата. С инициативата се

дава възможност за придобиване на нови компетенции и умения, за обмен на знания при

осигурена отворена и достъпна работна среда. Основната цел е да се участниците да повишат

своята конкурентоспособност на пазара на труда. Тези, които имат интерес могат да кандидатстват за позиция в следните сфери...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Сдружение „Бъдеще за децата“ ще реализира проект

„Социално включване чрез заетост“

Сдружение „Бъдеще за децата“ започва изпълнение на дейностите по проект „Социално включване чрез заетост“, финансиран по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основната цел на проекта е чрез осигуряване на условия и подкрепяща

среда да се даде възможност на млади хора с увреждания да се включат на пазара на труда, като предпоставка за тяхната социализация и

професионална реализация....

На 14 септември ще се проведе

Фестивалът на способностите

В събота на 14 септември между 11:00 и 20:00 ч., на Площада пред БНБ

в Пловдив ще се проведе Фестивалът на способностите / Ability Fest

Plovdiv 2019. Инициатори на събитието са Българската асоциация за

лица с интелектуални затруднения, сдружение „Паралелен свят“,

Пловдив и 15 организации от цялата страна.

Община Бургас обяви конкурс за предоставяне на социални услуги в

Кризисния център

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 37, ал. 2

от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка със заповед №

2481/03.09.2019 година на Кмета на Община Бургас е обявен конкурс за възлагане предоставянето на

социални услуги в общността – Кризисен център за деца и лица, жертви на насилие – Община Бургас....

Вече се предоставя лична помощ за хората с увреждания

Механизмът за предоставяне на лична помощ за хората с увреждания е в действие от 1 септември. Те имат

право на индивидуална оценка, чрез която се определя и вида на нужната подкрепа. Оценката е резултат от

изследването на функционалните затруднения на конкретния човек с увреждане, свързани със

здравословното му състояние, както и на наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други

дейности...

Сътрудничеството на Община Каолиново и Община Велики Преслав с

УНИЦЕФ продължава

Нови меморандуми за сътрудничество с УНИЦЕФ са подписали кметовете на Община Велики Преслав

Александър Горчев и на Община Каолиново Нида Ахмедов. Партньорството между Община Велики Преслав и

УНИЦЕФ е започнало през 2012 г. с цел да бъдат развити социалните услуги за...

Община Каолиново и УНИЦЕФ си партнират от 2014 г. чрез Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар...
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Нови социални услуги в община Враца

Преди седмици Община Враца е завършила строително-ремонтните дейности по изграждането на Център за

настаняване от семеен тип, с капацитет от 12 места. Към момента се извършва и реконструкция на Преходно

жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет от 8 места, както и се модернизира сградата на

Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, с капацитет от 6 места. Местната

администрация изпълнява и проект на ...

По одобрен проект се предвижда разкриване на

две нови социални услуги за деца в Хасково

Министерството на труда и социалната политика е одобрило проект „Подай ръка на нашите деца“ и е сключило договор с Община Хасково за

отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на над 1,5 млн. лева за разкриване на Дневен център за деца с увреждания и

техните семейства и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години.

Патронажна грижа и в община Бургас

Възрастни и самотни хора над 65 години, които не могат да се грижат за себе си, както и лица с увреждания, вече могат да подават своите

заявления-декларация за получаване на комплексната здравно-социална услуга. От програмата ще могат да се възползват над 300 жители

на община Бургас. ...

Благотворителна изложба в подкрепа на деца със

специални потребности във Враца

В Синята зала на Младежкия дом във Враца беше проведен благотворителен базар с цел да

се съберат средства за закупуване на комбинирани съоръжения за деца със специални

потребности. Съоръженията ще бъдат монтирани на вече съществуващи детски площадки в

града, а необходимите средства са около 19 000 лв. Благотворителната изложба е

организирана от родители и близки на деца с увреждания като част от кампанията „Да играем

заедно“. ...

Обучение на кандидати за приемни родители в ЦОП – Гулянци

На 20 август 2019 г. в ЦОП – Гулянци стартира обучение на кандидати за приемни родители, насочени от

дирекция „Социално подпомагане” – Никопол. Програмата включва базово обучение и допълнителна

квалификация на кандидати за професионално приемно семейство. В рамките на 60 часа кандидатите ще

преминат през спецификата на социалната услуга „приемна грижа”, чрез разглеждане на реални казуси,...
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