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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.

ПОСЛЕДНИ РЕГИСТРАЦИИ

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

XII национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания

В периода от 10 до 13 септември в Приморско се проведе XII национален

конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания „Неоткрити

красиви надежди 2019“, организиран от сдружение „Сияйна зора“ – гр.

Шумен. В конкурса се включиха над 250 участници от различни социални

услуги в страната, като около 25 формации представиха своите красиви и

вдъхновяващи изпълнения. В програмата беше предвидено и участие с

несъстезателен характер, което повиши нейната пъстрота и разнообразие

при творческите изяви....

Творческа среща на специалисти от социални

услуги, посветена на възможностите за

партньорство

На 11 септември в рамките на програмата на XII национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания в Приморско се

проведе среща на специалисти от социални услуги, организирана от НАСО и сдружение „Сияйна зора“. В срещата взеха участие около 20

представители на социални услуги. Консултантът на НАСО г-жа Атанаска Бонева направи презентация на тема „Възможности за

сътрудничество в сферата на социалните услуги“....

Трета тематична дискусия на междуинституционалната

работна група за разработване на подзаконови

нормативни актове по Закона за социалните услуги

На 10 септември в МТСП се проведе поредното заседание на междуинституционалната

работна група за разработване на подзаконови нормативни актове по Закона за

социалните услуги, в което се включи и представител на НАСО. В резултат на обсъжданията

участниците представиха своите предложения във връзка с насочването за ползване на

социални услуги; реда за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите; реда за

изготвяне на съвместен план и...

Обучителен център на НАСО

С Обучителния център НАСО си поставя за цел да отговори на нуждите на социални

услуги, общини и НПО за повишаване на професионалните им компетенции за

управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги, политики и

дейности...

 

ПРЕДСТОЯЩО

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://naso.bg/images/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE_2.pdf
https://naso.bg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC5EMNqZVY_NTqKcFGQpFTNUio_Mk7BIZB84KZ288SVwLP6g/viewform
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3226-xii-nacionalen-konkurs-za-tvorcheski-izyavi-na-hmu-primorsko-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3227-tvorcheska-sreshta-na-specialisti-ot-su-primorsko-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3223-iii-tematichna-diskusiya-zsu-10-09-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso


Национална работна среща по темата за осиновяването, 24 септември 2019 г., БТА,

София

Супервизия ЦОП – Гулянци, 28-29 септември 2019 г., Кранево

VI фестивал на хората в неравностойно положение – с. Медовина, 13 ноември 2019 г.

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 "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

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,
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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

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...

Отворен е последният за годината период за финансиране на проекти на

неправителствени организации от TELUS International в България

Общественият борд на TELUS International в България отваря последния за годината период за

финансиране на проекти на неправителствени организации. Всяка година организацията

разпределя сумата от 100 000 долара между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в

сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Договор по ОПРЧР за насърчаване на по-дългия трудов

живот

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и

председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев подписаха договора за

проект “Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към

специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-

дълъг трудов живот и способност за работа“. Договорът е на стойност над 1,7 млн. лв. Целта му

е да бъдат тествани и апробирани иновативни модели за анализ и адаптиране на работната среда към специфичните потребности на

различните поколения,....

Специализирано обучение на екипи от

действащи социални услуги за деца в

гр. Дупница

От 9 до 11 септември в град Дупница се проведе тридневен курс

на тема „Специализирано обучение на екипи от действащи

социални услуги за деца”.  Този курс беше последен от

поредицата обучения,  организирани от АСП по проект

„Повишаване на капацитета на служителите в сферата на

закрила  на  детето ,  социалните  услуги  и  социалното

подпомагане“, финансиран от Оперативна програма „Развитие
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на човешките ресурси“ 2014 – 2020. В обучението взеха участие

екипи на ....

Представяне на Хартата на самозастъпниците от
Дневен център „Светове“

На 12 септември потребители на Дневен център „Светове“ представиха изготвената от

тях Харта на самозастъпниците, която включва предложения за облагородяването на

градската среда, развитието на социалните услуги и необходимата подкрепа за хората с

интелектуални затруднения. Събитието даде възможност да бъдат поставени конкретни

актуални въпроси, основни искания и предложения по темата пред общински

съветници, представители на общинската администрация и общественици. В събитието

се включиха столичният кмет Йорданка Фандъкова, представители на Министерство на

труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане,...

Наръчник за упражнения в домашна среда за хора с увреждания

На заключително събитие по проект „София интегрира чрез дигитална рехабилитация“, разработен от Българската Хънтингтън Асоциация, е

представен Наръчник за упражнения в домашна среда за хора с увреждания. Програмата дава достъп до двигателна и когнитивна

рехабилитация чрез софтуер на домашния компютър...

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания и в община Пазарджик

213 възрастни хора с увреждания или самотноживеещи без възможност за самообслужване от община Пазарджик ще получават здравна и

социална грижа в домовете си. Проектът а Общината се финансира по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с

увреждания“ и е на обща стойност 508 000 лева...

Нов Център за възрастни с умствена изостаналост в Имренчево

В село Имренчево започват строителни дейности по нов Център за възрастни с умствена изостаналост, с което Община Велики Преслав

разширява спектъра от социални услуги, насочени към хората с увреждания. Дневният център ще е с капацитет 15 души и ще се помещава в

изцяло ремонтирани и добре обзаведени помещения в сградата на бившето училище в селото...

30 години от организирането на патронажни в Смоляновци

С водосвет и празнично настроение в Смоляновци отпразнуваха 30 години от организирането на

патронажни грижи в селото. Възрастните хора, към които е насочена грижата, са не само от

Смоляновци, а и от още осем съседни села. През последния сезон сградата е основно ремонтирана

и...

Мобилно приложение в помощ на незрящи

С помощта на изкуствения интелект е разработено мобилно приложение за хората със

зрителни увреждания, което им осигурява възможност да водят по-независим живот. С

PocketVision хората със слабо зрение ще могат да разчитат по-лесно текстове в мобилните

си устройства. За първи път апликацията е представена от Honor на изложението за

потребителска електроника IFA 2019 в Берлин...
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