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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Участие на НАСО в заседание на Борда на EASPD

На 2 октомври в Хелзинки се проведе поредното редовно заседание на Борда на EASPD, в което

взе участие и председателят на НАСО, в качеството си на негов член. Освен традиционните

обсъждания за работата с членовете и прием на нови членове, Бордът прие работен план и

прогнозен бюджет за 2020 година. Основен акцент...

Участие на НАСО в заседание на Комитета по

заетост на EASPD

Като член на Постоянния комитет по заетост НАСО взе участие в проведеното на 2

октомври в Хелзинки редовно заседание. В рамките на дневния ред бяха

представени и дискутирани дейности на национално и европейско ниво по темата

за заетостта. НАСО получи благодарности за активната си и полезна работа по

Европейския семестър, в т. ч. и по направените становища и предложения по

темата за заетостта. Поставен беше и въпросът за предстоящо...

НАСО участва в международна конференция в Хелзинки

Представители на НАСО и организации от България – членове на Алианса, взеха участие в

двудневна конференция в Хелзинки на тема „Персоналът е важен! Бъдещи служители в сектора

на услугите за хора с увреждания“, която се проведе на 3 и 4 октомври 2019 г. Организатори на

конференцията бяха Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

(EASPD), Фондацията за услуги за хора с интелектуални затруднения (KVPS) във Финландия и

техни партньори...

Среща на председателя на НАСО с ръководството на

Федерацията на европейските социални работодатели

 На 4 октомври в Хелзинки се проведе среща на председателя на НАСО Георги Георгиев с част от

ръководството на Федерацията на европейските социални работодатели. Тема на разговора беше

решението на Борда, по силата на което НАСО вече е член на Федерацията, която ще представлява

персонала в социалните услуги и работодателите със социална ангажираност и значимост в диалога с

всички останали социални партньори на европейско ниво...

Заседание на Генералната асамблея на EASPD

На 5 октомври в Хелзинки се проведе редовно заседание на Генералната асамблея

на EASPD, в което участваха представители на НАСО и други членове на EASPD от

България. Асамблеята прие нови членове, работен план и прогнозен бюджет за 2020

г. Основна част от заседанието беше обсъждане и приемане на...

Награда за НАСО от EASPD

В рамките на Генералната асамблея на EASPD в Хелзинки президентът Джеймс Кроу и Люк Зелдерло

представиха 10-годишнината на НАСО и резултатната работа на организацията в България, като един добър

модел за успешно развитие и партньорство. От името на Борда на EASPD бе обявена награда за НАСО,

която получи председателят на Алианса Георги Георгиев.

НАСО участва в национална конференция, посветена на ранната

детска интервенция

НАСО участва в национална конференция „Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на

детето“, организирана от УНИЦЕФ България и Националната мрежа за децата в партньорство с Министерството на труда и социалната

политика, която се проведе на 3 и 4 октомври 2019 г. Участието на НАСО е свързано с реализирането на международен проект ECI AGORA

„Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“ и възможностите за партньорство между

заинтересовани страни на национално ниво.

Работна среща на НАСО в Община Хитрино

Експерт-координаторът на НАСО Златка Иванова посети и Община Хитрино, където проведе среща с г-жа Емине Юзеир, секретар на

Общината. В разговора бяха обсъдени широк спектър от проблеми, отнасящи се до липсата на услуги за деца, недостига в кадровото

обезпечаване и някои местни специфики, които затрудняват предоставянето на услуги в отдалечените села...

Работна среща на НАСО в Община Никола Козлево

В Община Никола Козлево представител на НАСО се срещна с Красимира Радева, специалист „Евроинтеграция и социални дейности“. В

общината услугите се предоставят предимно...

Работна среща на НАСО в Община Каолиново

Продължават срещите на НАСО с доставчици на социални услуги в страната. На 3 октомври 2019 г. Златка Иванова, експерт-координатор в
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Националния алианс, се срещна с г-жа Гюлтен Махмуд, експерт по социална политика в Община Каолиново. На срещата бяха обсъдени

актуалните проблеми пред общините във връзка с...

Екипът на ЦОП – Гулянци се срещна с петокласници от с.

Милковица

Екипът на ЦОП – Гулянци (член на НАСО) се срещна с учениците от 5 клас на ОУ „Христо Ботев“ в с.

Милковица по повод Международния ден на учителя. Учениците се запознаха с историята на

празника и се включиха в изработването на индивидуален символичен дар за всеки педагог. Целта на

срещата беше чрез проява на ангажираност и запазване сплотеността на училищната общност да се

подхранва уважението към професията на учителя, както и да се насърчи позитивното отношение

между учители и ученици.

Среща на представители на PTPI с екипа на ЦСРИ за деца

„Рада Киркович“

Като част от официалната програма участници от европейската конференция на PTPI (People to

people International) са посетили и ЦСРИ за деца „Рада Киркович“, с администратор сдружение КБН7

(член на НАСО). Конференцията се проведе в периода от 2 до 8 септември в Пловдив с участието на

представители на България, Белгия, Дания, Германия, Корея, Косово, Северна Македония, Швеция,

Швейцария и САЩ...

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

Национална конференция по трудова заетост за хора в неравностойно положение в

трудоспособна възраст, 11 октомври 2019 г., София

Съвместно мероприятие на ЦОП – Плевен и БАОО /в рамките на Националните

информационни седмици за осиновяването/, 11 октомври 2019 г., Плевен

Седмица на отворените врати в ЦОП – Плевен, 7-11 октомври 2019 г., Плевен

Информационна среща – гр. Раковски – кампания „Приеми ме с обич“, 15 октомври

2019 г.

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

среда в практиката“, 18 октомври 2019 г., София

Партньорска среща по проекта ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска

интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, 28 и 29 октомври 2019 г.,

Брашов, Румъния

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.

Събитие по повод Деня на толерантността, 15 ноември 2019 г., КСУДС – Пловдив

Събитие по повод Деня на християнското семейство, 21 ноември 2019 г., КСУДС –

Пловдив

Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от

общините (НСОРБ), 20-22 ноември 2019 г., Велико Търново

Срещи с екипи на социални услуги и работодатели по проект „Партньорство за по-
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добър живот“, 27 ноември 2019 г., Стара Загора

Национална среща „Социални услуги – 2020“, 28 ноември 2019 г., Стара Загора

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

Започна кампанията за набиране на проекти по „Красива

България” за 2020 г.

Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика стартира кампания за

набиране на проекти, които ще се финансират през 2020 г. През следващата година по инициативата ще

се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната

инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи,

които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи могат да се подават до 6 януари 2020 г...

Кандидатите за получаване на стипендия по

инициативата „Подкрепи една мечта“ могат да подават

заявления до края на октомври

Администрацията на Президента ще предостави еднократна финансова помощ на

младежи в неравностойно положение от инициативата „Подкрепи една мечта“, които

през академичната 2019/2020 ще са студенти в първи курс...

Крайният срок за подаване на документите е 31 октомври 2019 г...

Microsoft предоставя безплатен софтуер на

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...

Удължен е срокът за финансиране на проекти на
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неправителствени организации от TELUS International

Срокът за финансиране на проекти на неправителствени организации от TELUS International е

удължен до 10 октомври 2019 г. Неправителствените организации, които желаят да се включат могат да представят...

Представяне на книгата „Политики и инструменти за социално развитие“ на проф.

Венелин Терзиев

На 17 октомври в Музея на хумора и сатирата ще бъде представена книгата на проф. Венелин Терзиев „Политики и инструменти за социално

развитие“...

Кръгла маса, посветена на корпоративната социална отговорност

На 8 октомври в УНСС ще се проведе кръгла маса на тема „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и

социалната защита“. Организатор е катедра „Човешки ресурси и социална защита“ – УНСС, а съорганизатори са Българската мрежа на

Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на КСО специалистите и Академичната мрежа за социална отговорност в УНСС...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Кръгла маса в Русенски университет по повод

на Международния ден на ненасилието

На 2 октомври 2019 г. с кръгла маса в Русенски университет беше отбелязан

Международният ден на ненасилието, организирана от Българската

асоциация на социалните работници и професионално направление

„Социални дейности“ в РУ. По време на събитието са представени

концепцията, постигнатите резултати и изготвените информационни

материали по международен проект „Изграждане на алтернативни нагласи

към насилието“ (материалите ще бъдат общодостъпни на уебсайта на

специалност „Социални дейности“). Експертът от Австрийската асоциация на

социалните работници Херберт Паулишин...

Седем нови социални услуги в Столичната община

Чрез два проекта, финансирани по ОП „Региони в растеж“, в Столична община ще се разкрият седем нови социални услуги. По проектите ще

бъдат ремонтирани и обновени четири обекта в районите „Надежда“, „Подуяне“, „Овча купел“ и „Витоша“, за които ще бъде осигурена и нова

материално-техническата база...

Милена Тодорова ще е представител от България в

Световното първенство по стрелба за хора с увреждания

Добричката състезателка Милена Тодорова ще участва в Световното първенство по стрелба за хора с

увреждания в Сидни, Австралия, което ще се проведе от 9 до 19 октомври. Очаква се тя да се състезава със

стрелци от 58 държави...

Министър Бисер Петков по темата за дигитализацията и
пазара на труда

В условията на динамичните технологични промени и дигитализацията на пазара на труда

ролята на държавата е да осигури достъп до заетост и качествено обучение, съобразено с

потребностите на икономиката, да гарантира социална сигурност и поддържа добри системи

за професионално ориентиране и съвместяване на професионалния и личния живот. Тези

приоритети ще бъдат заложени в нова стратегия по заетостта с хоризонт до 2030 г., която

Министерството на труда и социалната политика подготвя. Това каза министър Бисер Петков в

университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, където изнесе лекция на тема

„Дигитализацията и пазарът на труда“ като част от инициативата Masterclass Work 4.0, организирана от КНСБ....

Зам.-министър Зорница Русинова по темата за

дигитализацията и пазара на труда

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова изнесе

лекция на тема „Дигитализацията и пазарът на труда“ във Великотърновски

университет „Св. Св. Кирил и Методий“, като част от инициативата Masterclass Work

4.0. Тя посочи, че „инвестициите в умения и цифрови компетенции на работната

сила ще бъдат приоритет през следващия програмен период (2021-2027 г.) на ОП

„Развитие на човешките ресурси“. Надяваме се поне 500 млн. лева да бъдат

насочени към мащабна програма за дигитални умения. С бизнеса и синдикатите ще изготвим програми, които да бъдат лесно достъпни от

работещите, без да натоварват като ресурс и време работодателите.“...

Анализ на БДФ за практики и тенденции в дарителството и

корпоративната социална отговорност

Според годишното проучване на Българския дарителски форум фондациите са най-големите дарители в България и през 2018 г. Техният дял

от общите дарени средства през миналата година е 55% или 54,8 млн. лв., следват инвестициите на компаниите в общественозначими каузи,

които са на стойност 36,6 млн. лв., а физически лица са дарили малко над 8,3 млн. лв.

Общата сума на дарените средства през 2018 г. в 100 140 819 лв., което е с 1,25 млн. лв. по-малко от даренията през 2017 г....
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С електрическа количка хора с увреждания вече могат да

изкачват планински върхове

Благодарение на иновативното изобретение на Ивайло Колев хора с увреждания ще могат да

преодоляват екстремните условия и дори да изкачват планински върхове. Количката е с две

колела, балансира с жироскоп и се захранва с батерии, издържащи около осем часа.

Усъвършенстването на устройството продължава...
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