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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

НАСО представи европейски модели за

заетост на национална конференция

На 11 октомври в гр. София се проведе национална конференция по

трудова заетост за хора в неравностойно положение в трудоспособна

възраст, организирана от Асоциацията на родители на деца с

епилепсия (АРДЕ). Г-н Георги Георгиев, председател на Националния

алианс за социална отговорност /НАСО/, представи видовете трудова

заетост на хората с увреждания в Европа. В презентацията се

акцентира на подкрепата за заетост на хората с увреждания в Европа и света, където тя се приема като основен и водещ вид подкрепа – в

непрекъснат процес на развитие и усъвършенстване…

Доклад за качеството на здравните и социалните услуги в ЕС

Публикуван е доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) на тема „Публичните услуги:

качество на здравните и социалните услуги в ЕС“. От EASPD са изготвили резюмиран вариант на доклада за своите членове с акценти от

главите, посветени на дългосрочните грижи и на грижите за деца, който...

Нови членове на НАСО

НАСО приветства Защитено жилище в Провадия и Рефорт плюс ЕООД (Карлово), който се присъединиха към

мрежата от членове на Алианса. Надяваме се, че сътрудничеството ни ще бъде ефективно и полезно!

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

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

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3270-naso-predstavi-evropejski-modeli-za-zaetost-na-nacionalna-konferenciya
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3269-doklad-za-kachestvoto-na-zdravnite-i-socilnite-uslugi-v-es
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3268-novi-chlenove-ne-neaso-10-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3265-inform-sreshta-rakovski-priemi-me-s-obich
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3245-workshop-discrimination-in-the-workplace-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3254-partn-sreshta-rdi-10-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3246-assist-ii-cinference-2019
https://nasoki.bg/prez-noemvri-shte-se-provede-mezhdunarodna-konferentsiya-deinstitutsionalizatsiya-na-grizhata-za-detsa-kak-investirame-v-promyanata/
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3225-vi-fest-hnp-medovina
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3266-sybitie-po-povod-denya-na-tolerantnostta
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3267-sybitie-po-povod-denya-na-hristiyanskoto-semejstvo
https://www.namrb.org/nacionalna-sreshtcha-na-ekspertite-po-socialni-dejnosti-i-zdraveopazvane-ot-obshtchinite


Срещи с екипи на социални услуги и работодатели по проект „Партньорство за по-

добър живот“, 27 ноември 2019 г., Стара Загора

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

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” - „Подобряване достъпа до заетост и

качество на работните места" /до 11.12.2019 г./

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

https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3244-sreshti-podkr-zaetost-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3255-nacionalna-sreshta-socialni-uslugi-2020
https://esf.bg/mig-struma-simitli-kresna-i-strumjani-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-077-podobrjavane-dostapa-do-zaetost-i-kachestvo-na-rabotnite-mesta-v-mig/
https://esf.bg/mig-radomir-zemen-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-078-mig-radomir-zemen-mjarka-2-1-7-prisposobjavane-na-rabo/
https://esf.bg/mig-drjanovo-trjavna-v-sarceto-na-balkana-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-predostavjane-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-080-mig-drjanovo-trjavna-v-sarceto-na-balkana-mjarka-op/
https://esf.bg/mig-samokov-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-084-mig-samokov-dostap-do-zaetost-za-tarseshtite-rabota-i-neaktiv/
https://esf.bg/mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-050-mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-aktivno-priobshtavane-vkljuchi/
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/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/12265-2/
https://nasoki.bg/kandidatite-za-poluchavane-na-stipendiya-po-initsiativata-podkrepi-edna-mechta-mogat-da-podavat-zayavleniya-do-kraya-na-oktomvri/
https://nasoki.bg/microsoft-predostavya-bezplaten-softuer-na-organizatsii-s-nestopanska-tsel/


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...

Стартира проект за повишаване на достъпа до заетост на

лица с увреждания

Националната пациентска организация и Българската стопанска камара започват реализацията

на съвместен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с цел да се подобри достъпът до

заетост на лица с увреждания. Проектът е едногодишен и е на стойност 194 932.50 лева. В него

ще се включат и 200 близки на хора с увреждания, полагащи грижи за тях. В рамките на проекта

ще се разработи информационен портал, за да бъдат улеснени хората с увреждания да търсят и

намират най-подходящото за себе си работно мяст...

Повторна покана към НПО за избор на представители в работната група за подготовка на

ОПРЧР (2021-2027 г.)

Министерството на труда и социалната политика отправя повторна покана към част от неправителствените организации за участие в избора

на представители в тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна

програма за храни и/или основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 г. Тематичната работна група се създава с цел

оптимизиране на работата по разработване на програмните документи и намаляване на административната тежест. МТСП отправя покана

към организациите, които...

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия

за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни

предложения „Личностно развитие на лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите

своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „Личностно развитие на лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения ”. Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната подкрепа и социалното

включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на ПМС за определяне на линията на бедност за страната за 2020 г.

/до 27.10.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Позиция на МТСП и АСП относно

твърденията за отнемане на деца

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...

Интервю с председателя на ДАЗД Елеонора Лилова

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова участва в сутрешния блок на БНТ.

Поводът за интервюто беше създадената ситуация на паника сред множество

родители в Сливен, Ямбол и Карнобат, при която бяха изпразнени класните стаи в

няколко училища. Д-р Лилова коментира случилото се и отрече намесата на

социални работници без причина, като отбеляза, че те се намесват, когато

родителите на детето са починали, когато има злоупотреба, експлоатация, има

блудство, но дори и в тези случаи решенията не се вземат самостоятелно, а с

участието на съдебната власт...

Интервю със зам.-министъра Зорница Русинова

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова беше гост

в Нова телевизия по повод създадената сред стотици родители от Сливен, Ямбол и

Карнобат паника, заради която няколко училища останаха празни. Ситуацията се

създаде заради слух, че социалните служби отнемат деца от учебните заведения.

Зам.-министърът категорично отрече възможността за подобни практики и подчерта,

че деца не се отнемат без повод. По отношение на атаките срещу т. нар. Стратегия за

детето Зорница Русинова отбеляза, че „в България има модел за закрила на детето,

който е български, нито е прекопиран от чужди модели и т. н. И той служи единствено

и само да помогнем на децата, които са изоставени и на децата, които имат нужда“...

Кръгла маса, посветена на добрите практики в
социалното предприемачество

https://nasoki.bg/startira-proekt-za-povishavane-na-dostapa-do-zaetost-na-litsa-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/povtorna-pokana-kam-npo-za-izbor-na-predstaviteli-v-rabotnata-grupa-za-podgotovka-na-oprchr-2021-2027-g/
https://nasoki.bg/upravlyavashtiyat-organ-na-op-rchr-publikuva-proekt-na-usloviya-za-kandidatstvane-po-protsedura-chrez-podbor-na-proektni-predlozheniya-lichnostno-razvitie-na-litsata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelek/
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4683
https://nasoki.bg/pozitsiya-na-mtsp-i-asp-otnosno-tvardeniyata-za-otnemane-na-detsa/
https://nasoki.bg/intervyu-s-predsedatelya-na-dazd-eleonora-lilova-po-povod-panikata-sred-roditelite-v-sliven-yambol-i-karnobat/
https://nasoki.bg/intervyu-sas-zam-ministara-zornitsa-rusinova-po-povod-panikata-sred-roditelite-v-sliven-yambol-i-karnobat/
https://nasoki.bg/kragla-masa-posvetena-na-dobrite-praktiki-v-sotsialnoto-predpriemachestvo/


В Смолян се проведе кръгла маса, на която бяха представени добри практики и

възможностите за прилагането им от социалните предприятия. Събитието е по

проект „Подкрепа на социалните предприятия в борбата с бедността и социалното

изключване“,  осъществяващ се с финансовата подкрепа на Програма за

трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. По

проекта е създадено социално предприятие в Борино...

В Пловдив месечно около 1000 лица с увреждания са регистрирани на трудовата борса

Около 1000 лица с увреждания месечно търсят работа чрез регионалните бюра по труда в Пловдивска област. Според данни на Агенцията по

заетостта тази тенденция не се е променила от 2018 г. Броят на хората с увреждания в цялата страна, които се регистрират на трудовата

борса е около 10 000...

Социалният дом в село Стоките се премества в Севлиево

В изцяло обновена и оборудвана сграда в Севлиево ще се преместят възрастните хора от социалния дом в село Стоките. Обществената

поръчка, по която ще се преустрои и реконструира бившият дом за деца, лишени от родителски грижи е на стойност 155 хиляди лева...

Ден на отворените врати и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в

Сливен

По повод Международния ден на белия бастун (15 октомври) се организира Ден на отворените врати в Центъра за социална рехабилитация

и интеграция в Сливен. В рамките на деня всеки посетител ще може да разгледа Центъра и да се запознае с предоставяните в него услуги.

За целта ще бъдат представени и видео материали, специалните технически средства и дейностите за подкрепа, предлагани в Центъра...

Отворени врати в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични

разстройства

На 10 октомври Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства отбеляза Световния ден на психичното

здраве, който тази...

Домът за хора с физически увреждания в Стара Загора вече разполага с модерна зала за

механотерапия

В Дома за хора с физически увреждания в Стара Загора на 10 октомври официално беше открита реновирана и оборудвана с най-

съвременна терапевтична апаратура зала за механотерапия. Придобивката е благодарение на дарителите от „КонтурГлобал Марица Изток

3“, а инвестираните средства са 28 432 лева. Ремонтът и оборудването са по проект „Енергия за мобилност“ – част от програмата за

корпоративна социална отговорност на „КонтурГлобал Марица Изток 3“...
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