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Национална среща „Социални политики, услуги,

социално предприемачество и заетост 2020“

28 и 29 ноември 2019 г.

Стара Загора

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

НАСО участва в семинара „Дискриминация на работното

място, как да въведем подходяща работна среда в

практиката“

На 18 октомври в София се проведе семинар на тема „Дискриминация на работното място: как

да въведем подходяща работна среда в практиката“, в който участие взе и представител на

НАСО. Събитието се организира от Европейската комисия и в него се включиха представители

на ЕК, държавни институции, социално отговорни компании, неправителствени организации и

др. Бяха представени и обсъждани дългосрочни политики и конкретни мерки, които да подобрят

работната среда за хората с увреждания. Семинарът даде възможност участниците да обменят информация и опит, в т. ч. и резултатите,

постигнати от дейност в тази посока, предизвикателствата, пред които са изправени, подкрепата, която получават и тази, от която имат

нужда, възможните решения на възникващите затруднения и пр.…

Представяне на добри практики в областта на социалното

предприемачество на международен семинар

На 2 и 3 октомври 2019 г. в Скопие, Северна Македония се проведе поредният международен

семинар по проект INNOVENTER, на който бяха представени добри практики във връзка с

обученията по социално предприемачество. В семинара участие взе и делегация от България

„Русенски университет и приятели“...

Красимира Георгиева, председател на сдружение „Съпричастие – Силистра“ и представител на НАСО за Силистра, представи опита на

сдружението при предоставянето на различни социални услуги за хора в неравностойно положение....

В Пазарджик започна кампания срещу рака на гърдата

В Пазарджик стартира кампания за борба с рака на гърдата по инициатива на „Сдружение за

онкоболни и приятели“ (член на НАСО), която се провежда за 18-та поредна година и е в рамките на

Международния месец за борба със заболяването. На откриването присъстваха много гости, сред

които и зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова...

 

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

III партньорска среща по проект IMAS II „Подобряване на услугите за подкрепа в

образователни институции, включващи деца с увреждания“, 21 и 22 октомври 2019 г.,

Варна

II международно обучение на социални асистенти по проект IMAS II, 23-25 октомври
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2019 г., Варна

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

Международна конференция „Социално приобщаване и тенденции в развитието на

подкрепената заетост“, 29 октомври 2019 г., Атина

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

Срещa с екипи на социални услуги и работодатели по „Подкрепена заетост“, 28

ноември 2019 г., Стара Загора

Национална среща „Социални политики, услуги, социално предприемачество и

заетост 2020“, 28 и 29 ноември 2019 г., Стара Загора

Семинар и среща на EASPD с депутати в Европейския парламент, 4 декември 2019 г.,

Брюксел

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността /до

29.11.2019 г./

МИГ Хисаря – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и

инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица /до 31.12.2019 г./

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
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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

Кампания 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...

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...

ДАЗД и МОН организират национален конкурс за плакат на ученици

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) организират

национален конкурс, целящ повишаване културата на децата за здравословния начин на живот. Конкурсът е за плакат на тема „Здрав съм, не

само когато не съм болен“ и в него могат да се включат ученици от всички училища в системата на МОН и школите по изобразително

изкуство...

Кръгла маса за обсъждане на проекта за визия, цели и приоритети на

Националната програма за развитие България 2030

На 23 октомври 2019 г. в София ще се проведе кръгла маса за обсъждане на проекта за визия, цели и

приоритети на Националната програма за развитие България 2030. Събитието се организира от

Българска платформа за международно развитие по повод представения за обществено обсъждане

проект. Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 ще бъде рамков стратегически документ от

най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, детерминиращ визията и

общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително

техните териториални измерения...

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за социално

приобщаване

Покана за участие в текущите обществени консултации, свързани с подкрепата на Европейския

социален фонд (ЕСФ) в сферата на социалното приобщаване. Обществените консултации ще се

проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и

гражданите като цяло. Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите, но и на

потенциалните участници в дейностите за насърчаване на социалното включване, борбата с бедността

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/
https://nasoki.bg/povtorna-pokana-kam-npo-za-izbor-na-predstaviteli-v-rabotnata-grupa-za-podgotovka-na-oprchr-2021-2027-g/
https://nasoki.bg/dazd-i-mon-organizirat-natsionalen-konkurs-za-plakat-na-uchenitsi/
https://nasoki.bg/kragla-masa-za-obsazhdane-na-proekta-za-viziya-tseli-i-prioriteti-na-natsionalnata-programa-za-razvitie-balgariya-2030/
https://esf.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultacii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-za-socialno-priobshtavane/


и всяка форма на дискриминация. Съдържанието на въпросника е достъпно на български език. То

автоматично се адаптира към типа на отговарящия – Управляващ орган, участник или гражданин.

Въпросникът ще бъде активен в интернет до 19 декември 2019 г...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ

2030 /до 28.10.2019 г./

Проект на ПМС за определяне на линията на бедност за страната за 2020 г. /до 27.10.2019

г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

43 са проектите за достъпна жилищна среда и лична

мобилност, които ще се финансират от МТСП

Министерството на труда и социалната политика ще финансира 39 проекта за достъпна жилищна

среда на хора с увреждания и 4 проекта за лична мобилност, които ще се реализират по линия на

Националната програма. Одобрените предложения са на обща стойност 1 841 343 лв. Ще се

реализират всички подадени проектни предложения, които отговарят на условията на програмата

и ще бъде усвоен почти целият й ресурс за 2019 г...

Нова площадка за хора със

специфични потребности във Враца

В двора на Дневния център за деца и младежи с увреждания „Зорница“ във Враца

официално беше открита първата по рода си в региона площадка за деца със специфични

потребности. Площадката е 100 кв. м., с мека настилка, има сензорна пътека, люлки-гнездо и

първата люлка за инвалидни колички във Враца. Съоръженията са съобразени с

изискванията за безопасност и са подходящи за използване от деца с физически проблеми.

Площадката е изградена по проект „Спорт за децата с увреждания във Враца“, с...

Първа работна среща по проекта за нова дългосрочна грижа

за възрастните и хората с увреждания

В периода от 2 до 4 октомври 2019 г. се проведе първата работна среща по проект „Нова

дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, изпълняван от Агенцията за социално

подпомагане, в партньорство с държавните психиатрични болници в страната, финансиран от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В срещата участие взеха

експерти от АСП, психиатри, психолози и социални работници от държавните психиатрични болници...

България е на първо място в ЕС по изпълнение на оперативната програма за храни

По данни, отчетени пред Европейската комисия от държавите членки към края на 2018 г. България е на първо място

в Европейския съюз по реално усвоени средства от програмите, съфинансирани от Фонда за европейско

подпомагане на най-нуждаещите се лица...

На 16 октомври 2019 г. правителството е дало съгласие на Управляващия орган на Оперативната програма за храни

да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с партньорски организации – общини и

райони на общини, в размер на до 5% над определения бюджет на програмата...

Робот в помощ на хора с гръбначни наранявания

OmniBot е иновативен български робот за хора с гръбначни увреждания. Omnibot e изправящо

помощно средство, което може да се движи във всички посоки и осигурява изключително лесно

прехвърляне от и към инвалидната количка, мебелите у дома и дори автомобила. Разработването на

робота е инспирирано от личната история Силвия Василева, която след инцидент стига до параплегия

и е дело на нейния съпруг и група съмишленици...

На 2 ноември ще се проведе благотворителният

бал на фондация „Сийдър“

На 2 ноември в Централен военен клуб в София ще се проведе Changemakers Charity Ball – най-

голямото благотворително събитие на фондация „Сийдър“. Балът се провежда за 14-та поредна

година и събира представители на социално отговорния бизнес. Целта е да се наберат средства, с

които организацията да осигури грижата за над 105 деца и младежи в неравностойно положение, които подкрепя...

На работен семинар в Русе представиха статия, посветена на

Глобалната скала за ранно детско развитие

По време на работен семинар в гр. Русе фондация „За Нашите Деца“, съвместно със сдружение

Еквилибриум, са представили статия, посветена на Глобалната скала за ранно детско развитие.

Събитието е част от проект на фондация „За Нашите Деца“, целящ по-широко разпространение на

научна литература в областта на ранното детско развитие на български език. В семинара са

участвали професионалисти, работещи с деца, медицински специалисти, ръководители на

социални услуги и представители на Община Русе...
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https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4683
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Специалисти от САЩ споделиха опит на

обучения в Казанлък

От 14 до 18 октомври 2019 г. в Дневния център за деца с увреждания в Казанлък са се провели

обучения за повишаване на компетенциите на специалисти, работещи с деца в детските ясли,

градини, училища и социалните услуги. Обученията са включвали въпроси, свързани с аутизма,

предизвикателното поведение, функциите на поведението и практически стратегии и насоки.

Обучителите са Анн Андрюс и Хана Ембри – специални педагози, бихевиористи и

сертифицирани поведенчески аналитици, специалисти с богат опит от Център за работа с деца с аутизъм в Денвър, Колорадо...

В Благоевград се проведе първият по рода си турнир по БОЧА

Потребители от социални услуги от Благоевград, Кюстендил и Ловеч взеха участие в първия по рода

си турнир по БОЧА за лица с физически и ментални увреждания. Началото на турнира беше дадено

от зам.-кмета по култура и хуманитарни дейности в Община Благоевград Христина Шопова. В турнира

се състезаваха шест отбора: потребители от Дома за...

 

Пресконференция, посветена на Международния ден на белия

бастун

Участниците в пресконференция, посветена на Международния ден на белия бастун, се обединяват около мнението, че сред основните

проблеми, пред които се изправят незрящите хора са труднодостъпната среда и намирането на работа. Събитието е проведено на 15

октомври в националния пресклуб на БТА....

МТСП организира събития, посветени на предотвратяване и

борба с насилието

Министерството на труда и социалната политика стартира провеждането на поредица от събития по

проект „Заедно срещу насилието“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. На 18

октомври в София се проведе първото от тях – информационна конференция с участието на

представители от централната администрация, Столична община и неправителствени организации.

В програмата са предвидени информационни кампании, обучения за социални работници и други

професионалисти, работещи по случаи на насилие, чието провеждане ще съвпадне с дните,

посветени на отбелязването на Международния ден за борба с насилието срещу жени – 25 ноември...

ВАС отхвърли окончателно жалбата срещу промените в Наредбата за условията и реда

за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца

Във връзка с публикувани в социалните мрежи неверни твърдения относно обжалването на промените в Наредбата за условията и реда за

осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция

Министерството на труда и социалната политика предоставя следната информация:

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди определението на първоинстанционния съд, че жалбата срещу

Постановлението на Министерския съвет №104 от 02.05.2019 г., с което се променя Наредбата за условията и реда за осъществяване на

мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция, е неоснователна и не

следва да се разглежда по същество. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване...
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