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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

Среща в Брюксел по Европейския семестър

На 12 септември 2019 г. в Брюксел членове на EASPD от 8 държави се срещнаха, за да обсъдят

предизвикателствата в предоставянето на услуги в техните страни и ролята на Европейския

семестър в намирането на решение по тези проблеми. От българска страна, в качеството си на

представител на Фондация „Карин дом“ и НАСО, в работната среща участва г-жа Магдалена

Цонева. Тя представи ключовите послания на България, включени в общ доклад под

наименованието „Услугите в подкрепа на хората с увреждания в Европейския съюз: проверка

на реалността“ (EASPD). По време на срещата участниците имаха възможност...

Работна среща на НАСО със социални услуги в Монтана

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в град Монтана бе домакин на проведената през изминалата

седмица работна среща между координатора на НАСО Наталия Христова и г-жа Калинка Миронова, директор на

Центъра – представителство на НАСО за община Монтана. Представителят на Алианса връчи учредената от УС на НАСО

юбилейна национална награда на г-жа Миронова за активни социални политики и цялостен принос в социалното

развитие на България.

На срещата се обсъдиха възможностите за...

Творчеството на децата от ЦНСТ „Майка Тереза” и

програмата „КЦМ Благодетел”

КСУДС – Пловдив се включи в програмата „КЦМ Благодетел” – „Социална интеграция на живеещи в

домове деца и възрастни”. Програмата се реализира от служители на КЦМ 2000 Груп. С творчески

дейности децата от ЦНСТ „Майка Тереза” имаха възможност да изразят себе си, мечтите си и своя

свят в арт ателие. С подкрепата на „КЦМ Благодетел” бяха закупени материали за работата на

малките художници. Детските рисунки ще бъдат представени на изложба под мотото „Истински се

вижда само със сърцето”, посветена на 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата

на детето на ООН. Мотото на изложбата е вдъхновено от...

Сдружение КБН7 и ЦСРИ за деца „Рада Киркович”

посрещнаха представителя на УНИЦЕФ за България д-р

Джейн Муита

На 19 септември 2019 г. с много деца, приятели и специално посещение от страна на

представителя на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита премина Денят на отворени врати в

ЦСРИ за деца „Рада Киркович”. Подкрепа към каузата и дейностите на сдружение „Консултантско

бюро Напредък 7” и Центъра беше изразена и от г-жа Евелина Апостолова, областен управител

на Пловдивска област. Сред гостите бяха и специалисти от ЦОП – Берковица, които взеха участие

в уоркшоп с децата и родителите. По време на събитието...

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
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дейности...

 

ПРЕДСТОЯЩО

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

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

https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3199-nacionalna-sreshta-po-temata-za-osinovyavaneto
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3200-suoerviziya-cop-gulyanci
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3225-vi-fest-hnp-medovina
https://esf.bg/procedures/socialno-vkljuchvane-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-s-intelektualni-zatrudnenija/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2/
http://esf.bg/procedures/socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobrjavane-dostapa-do-obrazovanie-komponent-2/
http://esf.bg/procedures/prodalzhavashta-podkrepa-za-deinstitucionalizacija-na-decata-i-mladezhite-etap-2-predostavjane-na-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi-za-deca-i-semejstva-komponent-1-s-konkretni-beneficient/
https://esf.bg/startira-nov-razshiren-priem-na-zajavlenija-za-obuchenija-s-vaucheri-za-zaeti-lica/
https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/konkurs-na-mtsp-za-godishna-natsionalna-nagrada-za-sotsialni-inovatsii/
https://nasoki.bg/zapochna-nabiraneto-na-proekti-po-natsionalnata-programa-za-dostapna-zhilishtna-sreda-i-lichna-mobilnost/


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

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...

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...

През ноември ще се проведе международна конференция

„Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

В периода от 6 до 8 ноември 2019 г. в гр. София ще се проведе международна

конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как

инвестираме в промяната?“, организирана от Министерството на труда и

социалната политика, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов

български университет, фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища,

Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и фондация „Лумос“. В конференцията ще

се включат представители на институции на ЕС, държавни институции, местни

власти, академични среди, международни и национални неправителствени

организации и медии. В рамките на програмата ще се обсъждат...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Продължават обученията на социални работници от България и

Румъния по механизъм на трансгранично сътрудничество

28 обучения на служители от Регионални дирекции и дирекции „Социално подпомагане“ на общинско

ниво от 8 гранични области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич

и 20 обучения на местно ниво се провеждат в изпълнение на дейностите по проект „Механизъм на

трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище

Румъния – България“ по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –

България 2014 – 2020 г...

В Благоевград обсъждаха състоянието и развитието на

социалното предприемачество на регионален форум
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В Благоевград се проведе регионален форум „Социално предприемачество“, организиран от

Сдружението на югозападните общини. В рамките на форума са обсъдени актуални теми, сред които

необходимите промени в нормативната уредба с цел развитие на социалното предприемачество,

популяризиране на успешните европейски практики и възможностите да бъдат адаптирани и

прилагани в България, разширяване на ресурсите за развитие на социалното предприемачество,

както и възможностите за подпомагане на социалното сближаване в региона. В събитието са участвали представители на общини и на

социални предприятия, като някои от тях са представили своите продукти и услуги...

Подпомагане и подобряване на социалното

предприемачество на местно ниво

В рамките на проект „Действия за подпомагане и подобряване на социалното

предприемачество на местно ниво“ са разработени инструменти и мерки за подкрепа

на съществуващи и потенциални предприемачи в сферата на социалната икономика.

Проектът се реализира по програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-

А Гърция – България 2014-2020. Създадени са два центъра за подкрепа на социални

предприемачи в гръцката община Терми и в българската Благоевград и уеб-

платформа...

Семинар и информационна среща по темата за

социалното предприемачество и в Хасково

По проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на

иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES) бяха

организирани и проведени семинар и информационна среща в Хасково, 16 и 17

септември 2019 г. Двете събития са включвали представяне на добри практики,

о б с ъ ж д а н е  н а  п р е д и з в и к а т е л с т в а т а  и  п е р с п е к т и в и т е  п р е д  с о ц и а л н о т о

предприемачество. Проектът SOCIAL FORCES се изпълнява от м. октомври 2017 г. от

български и гръцки партньори, сред които е Хасковската търговско-промишлена палата.

Програмата на събитията е включвала представяне на...

Ученици от Пловдив събраха над 350 детски книги за деца от

центрове за настаняване от семеен тип

В рамките на кампания „Истинското богатство за човека е доброто, което е сторено за другия“ учениците от

основно училище „Екзарх Антим I“ в град Пловдив събраха над 350 детски книги, с посвещения към деца от

центрове за настаняване от семеен тип. Партньор в благородна инициатива е Държавната агенция за закрила

на детето (ДАЗД). Книгите ще достигнат до децата в нужда посредством председателя на ДАЗД д-р Елеонора

Лилова, която е поела този ангажимент по време на посещение в ОУ „Екзарх Антим I“ на 18 септември. Д-р

Лилова се обърна към учениците с думите:...

КТ „Подкрепа” започна да обучава на жестомимичен език
служители от институции

КТ „Подкрепа“ – Бургас започна обучения по жестомимичен език за служители от институции, с което

се цели да бъде улеснен достъпът до административни услуги и подобрено обслужването на хора с

увреден слух. Курсът е 100 часа и в него участват 15 души, сред които е директорът на дирекция

„Социални дейности, здравеопазване и спорт” в Община Бургас Мая Казанджиева, нейни колеги,

служители на Бюрото по труда, превозвачът „БургасБус”, както и...

Осми събор на хората с увреждания в Гулянци

На 12 септември в Гулянци е проведен Осмият събор на хората с увреждания „История и бъдеще”. Събитието се провежда под патронажа

на кмета на Община Гулянци Лъчезар Яков. В събора се включиха над 100 участници, а сред гостите бяха кметът на Общината Лъчезар Яков,

зам.-кметът Левтеринка Георгиева, кметът на Брест Цецо Луканов, председателят на ПК „Възраждане” в гр. Гулянци и др...

Конференция, посветена на ранното детско развитие

По време на конференция „Ранното детско развитие: наука и практика“ са представени факторите,

определящи възможността за формиране на по-добри политики за децата в ранна възраст. В

конференцията се включиха изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка

Шалапатова, експертът от фондацията Цвета Недева и Татяна Коцева от института ИНЧ при БАН, които

са част от екип, реализирал изследване „Поглед към невидимите деца на Пловдив“. В изследването се

анализират...

Два нови центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и за грижа за

възрастни хора в Пловдив

В община Пловдив се изграждат два центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и за грижа за възрастни хора в

невъзможност за самообслужване по проект „Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални

услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив“ по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“...

Откриха нов Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Елена

Центърът от семеен тип в Елена е единствената 24-часова социална услуга за деца в общината. От юли центърът е държавно делегирана

дейност. Доставчик на социалната услуга е Община Елена. Новооткритият център е с капацитет 12 потребители. В него вече са настанени

седем деца. Сградата е изградена през 2015 г. по проект, финансиран от ПРСР...

Община Димитровград ще реализира проект „Център за настаняване от семеен тип за

възрастни хора с деменция“

В рамките на проект по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 ще се разкрие Център за настаняване от семеен тип за възрасни хора с

деменция в община Димитровград. В изпълнение на проекта ще се обнови сградният фонд и прилежащото дворово пространство.
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Капацитетът на Центъра ще е 15 души...

Нови социални услуги за деца в Пловдив

Зам.-кметът на Община Пловдив Георги Титюков и директорът на дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева направиха първа копка

на новия Дневен център за рехабилитация и интеграция на деца с разстройство в аутистичния спектър. Строежът се финансира изцяло от

бюджета на Общината. Капацитетът на Центъра ще е 25 деца, но се предвижда възможност за почасови терапии на близо 40 младежи

месечно...

Нови социални услуги в Ловеч

По проект Община Ловеч е извършила преустройство, изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на социалната инфраструктура,

необходима за създаване и функциониране на 3 нови социални услуги. Преустроена е съществуваща двуетажна сграда на бивша детска

ясла. Обособени са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, чийто капацитет е 30 места дневна грижа и 60

места за консултативни услуги и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст с капацитет 8 места. По проекта е извършен и

ремонт на...

В Дупница е открито Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст

Община Дупница откри още един социален обект, финансиран със средства на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ –

Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст. Капацитетът му е 8 души, а стойността на проекта е 232 400 лв., представляващи

100% безвъзмездна финансова помощ. Преходното жилище вече е обзаведено и оборудвано. То разполага с...
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