
35 брой (8) 01.10.2019 год.
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Национален форум Добрич 2019

На 26 и 27 септември 2019 г. в хотелски комплекс Терма Еко

Вилидж, Кранево, се проведе национален форум „Социални услуги,

социално предприемачество  и  заетост“ ,  организиран от

Национален алианс за социална отговорност и Община град

Добрич в партньорство с Министерството на труда и социалната

политика и Агенцията за социално подпомагане. Във форума

участваха над 100 представители на общините в България,

ангажирани със социални дейности и услуги, представители на

доставчици и екипи на социални услуги, работодатели и др.

Форума откри председателят на Националния алианс за социална

отговорност г-н Георги Георгиев, който още в началото формулира

силната значимост и акцентите по темата на форума, който го

правят различен от всички останали форуми, обединяващ различни

направления за работа в социалната сфера, търсещ пресечните точки

между тях и обединяването на ресурсите им за постигане на висока

степен на ефективност и резултатна социална работа с хората с

увреждания и други имащи нужда от подкрепа до превръщането им от

потребители към активни участници в процесите на социалните услуги и

създатели на продукти и услуги, подобряващи и техния начин на живот.

С приветствия към гостите и встъпления към темата на форума се

включиха председателят на Комисията по труда, социалната и

демографската политика в 44-то Народно събрание на Република

България д-р Хасан Адемов, заместник-министърът на труда и

социалната политика д-р Султанка Петрова...

Връчване на юбилейни национални награди на НАСО

В рамките на форума „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“ тържествено бяха връчени

юбилейни национални награди на НАСО. Община Добрич беше отличена за активни социално отговорни

политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Плакета връчи зам.-министърът на труда и

социалната политика д-р Султанка Петрова на зам.-кмета на Общината д-р Емилия Баева. Председателят на

НАСО г-н Георги Георгиев връчи индивидуалните награди, присъдени на д-р Хасан Адемов, председател на

Комисията по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание; д-р Емилия Баева, зам.-

кмет „Хуманитарни дейности“, Община Добрич; Албена Донева, представител на НАСО и директор на директор

на ДЦДУ, ДЦПЛУ и ЦСРИ в Добрич и на Пламена Господинова, главен счетоводител на НАСО.

Представяне на добър опит в

Чудната градина в Добрич

В  р а м к и т е  н а  н а ц и о н а л н и я  ф о р у м  „ С о ц и а л н и  у с л у г и ,  с о ц и а л н о

предприемачество и заетост“ участниците имаха възможност да посетят и да

се запознаят на практика с успешния модел на социално предприемачество,

реализиран от фондация „Св. Николай Чудотворец” чрез създаването и

развитието на „Чудната градина“, където осигуряват подкрепа чрез работа на

младежи с увреждания. Посетилите „Чудната градина“ участници на форума,

сред които и заместник-министърът на труда и социалната политика д-р

Султанка Петрова, успяха да разгледат социалното предприятие, да се

и н ф о р м и р а т  в  п о д р о б н о с т и  з а  д е й н о с т и т е ,  п о с т и ж е н и я т а  и

предизвикателствата в развитието му, да почерпят от опита при реализацията му и на място да обсъдят проблемите, нуждите, потребностите

заедно със специалисти и експерти на Министерството на труда и социалната политика, общини, социални услуги и др.....

Представяне на добър опит в

социални услуги в Добрич

В  р а м к и т е  н а  н а ц и о н а л н и я  ф о р у м  „ С о ц и а л н и  у с л у г и ,  с о ц и а л н о

предприемачество и заетост“ участниците и гостите, сред които и заместник-

министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, посетиха

социални услуги в Добрич – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания,

Дневен център за деца с увреждания, Защитени жилища и Център за

социална рехабилитация и интеграция. Г-жа Албена Донева, представител на

НАСО за Добрич и директор на ДЦДУ, ДЦПЛУ и ЦСРИ, представи социалните услуги и осигурената от Общината база, която предлага чудесни

условия за работа с потребителите.

Това, което прави специално впечатление при модела ...

Изложение на социални услуги – Кранево 2019

Участниците и гостите на националния форум „Социални услуги,  социално

предприемачество и заетост“ имаха възможност да разгледат изложение на продукти,

произведени в 15 социални услуги от страната. Тази впечатляваща част от събитието
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беше още един начин да се представят добри практики с фокус върху развитието на

трудови умения и възможностите за социално предприемачество...

Супервизия на екипа на ЦОП – Гулянци

На 28 и 29 септември г-жа Атанаска Бонева* (експерт на НАСО) проведе супервизия на екипа на ЦОП – Гулянци. Оказаната професионална

и методическа подкрепа е след стартираното от Центъра обучение за подготовка на приемни родители и след като екипът вече е преминал

въвеждащо и надграждащо обучение, водени от експерта на НАСО. Супервизията засягаше основно въпроси, свързани с приемната грижа и

екипната работа,...

Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“

На 24 септември в БТА се проведе дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“,

организиран от Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО) и Националния

алианс за социална отговорност (НАСО). Събитието осигури трибуна за обсъждане на

актуални и важни въпроси, свързани с осиновителния процес, даде гласност на трудностите и

предизвикателствата, които го съпътстват и възможност да се формулират предложения за

промени, които да подобрят процеса и резултатите от него. Във форума участваха Ева Жечева,

директор на дирекция „Права на детето“ от екипа на омбудсмана на Република България,

Цветанка Бахчеванджиева и Детелина Котевска от Агенцията за социално подпомагане, Анита

Дичева от Министерството на правосъдието, представители на неправителствени

организации, осиновители и осиновени хора.

Недка Петрова (НАСО) и Величка Дошева (БАОО) представиха и коментираха резултатите от анкетно проучване сред доставчиците на

социални услуги от цялата страна...

Община град Добрич връчи почетен знак на

председателя на „ХобиСклуб“

На празника на гр. Добрич, 25 септември, в концертната зала на града се проведе тържествена сесия на

Общинския съвет с участието на народни представители, областния управител, кмета, заместник-кмета д-р

Емилия Баева, гости и приятели на Добрич. По време на събитието Община град Добрич връчи две почетни

отличия –почетен знак на Общината и почетен гражданин на гр. Добрич. С почетния знак бе удостоен Иван

Тодоров, председател на „ХобиСклуб“ и член на НАСО, за неговия принос за постигане на толерантност и

интеграция на хората с увреждания. Г-н Тодоров получи и поздравителен адрес от името на г-н Георгиев,

председател на НАСО...

Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99“ продължава напред с нови

прояви

От спортния клуб за инвалиди „Ямбол 99“ (член на НАСО) участваха в състезание по канадска борба в

Кърджали на 26 и 27 септември 2019 г., където завоюваха второ и трето място. Тази седмица спортистите

от Ямбол ще се състезават в дисциплините тенис на маса и бадминтон в Сливен, а на 12 октомври ще се

включат в състезание по спортна стрелба в Пловдив. Спортната им година ще завърши в края на месец

ноември в Ямбол, където ще има състезание по тенис на маса.

88 житейски истории на хора със увреждания, събрани в книга

На 26 септември 2019 г. в Пловдив официално е представена книгата „Духът е воля“, в която са събрани 88 житейски истории на хора със

увреждания. Това е третата книга от поредицата „Личностна енциклопедия“ на Академично издателство „Талант“...

Една от личните истории в книгата е на Красимира Георгиева – представител на НАСО за Силистра, ръководител на Центъра за социална

рехабилитация и интеграция в Силистра и председател на фондация „Съпричастие – Силистра“...

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

Конференция на тема "Персоналът е важен! Бъдещи служители в сектора на услугите

за хора с увреждания“" 3-4 октомври 2019 г., Хелзинки, Финландия

Национална конференция "Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата

и насърчаване на развитието на детето", 3-4 октомври 2019 г., София

Срещи с екипи на социални услуги и работодатели по „Подкрепена заетост“, 24

октомври 2019 г., Русе

Семинар „Дискриминация на работното място: Как да въведем подходяща работна

среда в практиката“, 18 октомври 2019 г., София
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II международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация", 4-6

ноември 2019 г., София

Международна конференция "Деинституционализация на грижата за деца: как

инвестираме в промяната?", 6-8 ноември 2019 г., София

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

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ – Радомир – Земен „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на

изискванията на бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови

групи“ /до 31.10.2019 г./

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ /до 30.10.2019 г./

„МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно

безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за

заетост“ /до 31.10.2019 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./

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

EUR-HOPE

АКТУАЛНО

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...

Крайният срок за подаване на проекти е 04.10.2019 г. /до 17.30 ч. /

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...

Microsoft предоставя безплатен софтуер на
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организации с нестопанска цел

Отговарящи на определени условия организации с нестопанска цел могат да получат като дарение

Office 365 Nonprofit или да надстроят до разширените функции при значителна отстъпка. Организациите

трябва да имат признат благотворителен статут в страната и да подпишат правилата на Microsoft за недискриминация...

Работилница за родители „Да пораснем заедно“ в Казанлък

Програмата „Работилница за родители „Да пораснем заедно“ се реализира в резултат на сключено споразумение за

сътрудничество на Община Казанлък и УНИЦЕФ – България. Програмата е разработена от УНИЦЕФ и се прилага в

различни държави. Работилницата предоставя пространство, родители могат да споделят своя опит и знания,

свързани с грижата за децата, както и да разширят познанията си за детското развитието и психологически

потребности през периода на най-ранното детство...

5 км бягане, посветено на здравната превенция чрез спорт

На 5 октомври от 09.00 часа в Южния парк в София сдружение „Алцхаймер България” и фондация

„Състрадание Алцхаймер България” ще се включат с кауза за здравна превенция чрез спорт в

редовното съботно 5 км бягане, организирано от „5kmrun”. „Здравна превенция чрез спорт“ е

посланието, с което организациите искат да отбележат Световния ден на болните от Алцхаймер,

който е на 21 септември...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Игрите без бариери „Щастливи за ръка”

На 28 и 29 септември за трети път се проведоха игрите без бариери „Щастливи за

ръка”, организирани от Академик Бултекс 99 и сдружение „Паралелен свят“ със

съдействието на Община Пловдив, Младежки център, Район Западен и Атика

Холидейс. Инициативата събира хора със и без увреждания, обединени чрез спорт и

изкуство. Със събитието се цели социално приобщаване на хората с увреждания.

Участниците в събитието се включиха в различни спортни събития и се забавляваха с

музика и изкуство на площадките на Младежкия център край Гребната база...

Социалното министерство с позиция по повод промените в законодателството в

областта на закрилата на детето

Министерството на труда и социалната политика изрази своята позиция по повод твърденията в публичното пространство, отрицателните

нагласи и опасенията, свързани с промените в законодателството в областта на закрилата на детето...

Деца от Комплекса за социални услуги

„в дрехите на историята“

Момичетата и момчетата от Комплекса за социални услуги за деца и семейства

научиха интересни неща за живота и бита на праисторическите хора – какви са били

селищата им, как са намирали храната си, запознаха се с любопитни факти за

светилищата и култовете им и пр. Децата решаваха праисторическа кръстословица,

правиха с въглен пещерни рисунки и реставрираха праисторически съд. Събитието е

част от проект „В дрехите на историята – обучение в култура“, който се реализира от Регионалния исторически музей в Русе...

Второ заседание на Съвета на децата за 2019 година

От 25 до 27 септември 2019 г. в град София се проведе второто за годината редовно заседание на

Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Съветът включва по

един представител на децата от всяка административна област в България, членовете му са с

двугодишен мандат и сами избират помежду си председател и заместник-председател.

Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по

въпроси, отнасящи се до правото на защита, развитието и участието на децата в обществения и

политически живот...

Столична община започва обновяването на Кризисен център

„Вяра, Надежда и Любов“

Столична община организира пресконференция на 30 септември 2019 г. във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и изграждане на

социални заведения на територията на Столична община” – етап 1, за обект Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов”, финансиран по ОП

„Региони в растеж” 2014-2020 г. Целта е да се осигури подходяща инфраструктура за две социални услуги – Кризисен център и Център за

работа с деца на улицата. Реализирането на проекта е част от изпълнението на приоритет „Социална инфраструктура” на Инвестиционната

програма на Столична община...

Шест от най-големите търговски вериги са подпомогнали

над 50 социални инициативи през последната година

Според проучване на Сдружението за модерна търговия шест от най-големите търговски вериги в България са инвестирали около 17,5 млн.

лв. в корпоративна социална отговорност, подпомагайки различни каузи и инициативи. През последната година шестте вериги са дарили над

1 млн. лв. в подкрепа на хора и местни общности, като са подпомогнали над 50 социални инициативи...

12-те участници участниците в Акселератора на

ПРОМЯНАТА 2019
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Акселераторът е двумесечна обучителна програма, в която са включени

специализирани безплатни обучения и индивидуални консултации за социални

предприемачи, работещи за положителна промяна на живота на хиляди деца и

младежи в България. Обученията предхождат процеса на селекция в ПРОМЯНАТА,

за да дадат възможност на участниците да подобрят своя бизнес план преди да

продължат напред в конкурса...

Сувенири от Социалното предприятие за хора с увреждания на

Базар Капана

Посетителите на Базар Капана имаха възможността да разгледат и да си закупят ръчно изработени

сувенири, магнити за хладилник, украшения, торбички и кукли от плат от щанда на „Социалното

предприятия за хора с увреждания“. Социалното предприятие за хора с увреждания функционира

малко повече от година. То е създадено по проект, който се реализира по ОП „Развитие на човешките

ресурси” 2014 – 2020 г. В него работят 32 души с различни физически или психически увреждания...

Отборът на Видин е победител в VII международно

спортно състезание за хора с увреждания България –

Сърбия

В Зайчар се проведе Седмото международно спортно състезание за хора с увреждания

България – Сърбия, в което тази година Видин е отборен победител. Събитието се

организира в партньорство между сдружение „Добро дърво“ и червения кръст от страна

на Сърбия, а от България – фондация „Подкрепа за реализация“ – Видин...

Нов проект за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца в

Силистра

В Силистра започва реализацията на проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация

на грижите за деца“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и вече е направена първа копка. Стойността на проекта е над 1 276 000 лева, а

основната му цел е да се осигури...

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722, info@naso.bg

www.naso.bg

Редакционен екип:
Георги Георгиев, председател;

Исидора Димова, редактор;
Анелия Атанасова;

Лина Николова

©2019 НАСО. Всички права запазени.

https://nasoki.bg/suveniri-ot-sotsialnoto-predpriyatie-za-hora-s-uvrezhdaniya-na-bazar-kapana/
https://nasoki.bg/otborat-na-vidin-e-pobeditel-v-vii-mezhdunarodno-sportno-sastezanie-za-hora-s-uvrezhdaniya-balgariya-sarbiya/
https://nasoki.bg/nov-proekt-za-podkrepa-na-protsesa-za-deinstitutsionalizatsiya-na-grizhite-za-detsa-v-silistra/
https://naso.bg/

