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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

III партньорска среща по проект IMAS II

На 21 и 22 октомври в гр. Варна се проведе трета партньорска среща по проект „Подобряване на услугите за подкрепа в

образователни институции, включващи деца с увреждания“(IMASII). В рамките на срещата бяха обсъдени изпълнените досега

задачи, както и бяха взети решения относно бъдещата работата по проекта...

Във Варна се проведе международно обучение на социални

асистенти

От 23 до 25 октомври в гр. Варна се проведе международно обучение на социални асистенти от 5

европейски държави по проект IMAS II. В рамките на два дена бяха тествани два от онлайн модулите,

които ще са част от платформа за обучение. Темите на модулите съответно бяха „Физически и

сензорни увреждания“ и „Познание и обучение“. Обучетието включваше както теоретична част, така и

практически занятия...

НАСО участва в 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 се проведе кръгла маса за обсъждане на проекта за визия, цели и

приоритети на Националната програма за развитие България 2030, в която се включи и

представител на НАСО. Събитието се организира от Българската платформа за международно

развитие по повод представения за обществено обсъждане проект. Организаторите се ангажираха да подготвят доклад с изводите от

проведените дискусии, който да бъде представен пред институциите. Качените становища и предложения по проекта може да видите тук.

Цветна работилница в подкрепа на хората с увреждания в

Търговище

На 24 октомври се проведе първата от предвидените две цветни работилници в подкрепа на хората

с увреждания, организирана от ателие „Цветни мисли“ и Дневния център за пълнолетни лица с

увреждания в гр. Търговище. Домакин на събитието беше ДЦПЛУ. Инициативата е посветена на

социалната интеграция на хората с увреждания и е прекрасна възможност за проява на

съпричастност и отговорност, за общи занимания и забавление, като най-ценният й продукт са

изписаните усмивки върху лицата на всички.

ЦОП – Гулянци организира поредните занимателни инициативи за ученици

Екипът на ЦОП – Гулянци (член на НАСО) проведе поредните си срещи с учениците от 5 клас на ОУ

„Христо Ботев“ в с. Милковица. Занимателните и възпитателни инициативи на Центъра се

организират около важни теми, свързани с поведението и междуличностни отношения на децата.

На 16 октомври темата на срещата беше „Пети клас – преходът“...

Втората среща, проведена на 22 октомври, беше посветена на значението на общуването и

споделянето в живота на всеки човек. Екипът на ЦОП ангажира вниманието на учениците с темата с

цел формиране на рефлексивни умения (за самопознание, самооценка и самоконтрол) при

взаимоотношенията с връстниците им, изграждане на ефективни стратегии за взаимна подкрепа и

създаване на приятелства...

Писмо на EASPD относно новата Европейска стратегия за хората с увреждания

EASPD се обърна към Европейската комисия с искане следващата Европейска стратегия за хората с увреждания да бъде

съобразена с ролята и отговорностите на услугите за подкрепа и техните служители по отношение на спазването правата на

милиони хора с увреждания в Европа, като специално се подчертава, че услугите за подкрепа трябва да са основен фактор

при планирането на Стратегията, за да не бъдат пропуснати възможности за подобряване на социалното включване на най-

уязвимите групи в обществото...

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

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3283-iii-partniorska-sreshta-po-proekt-imasii
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3284-vyv-varna-se-provede-mejdunarodno-obuchenie-na-soc-as
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3282-naso-uchastva-v-krygla-masa-po-nprb-2030
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4682
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3285-cvetna-rabotilnica-hu-tyrgovishte
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3281-cop-gulyanci-zanimatelni-iniciativi-10-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3280-letter-easpd-espd-10-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso


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 (за членовете на УС, експертните

групи, секретариата и представителствата на НАСО)

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

Брюксел

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Марица „Активно включване – уязвими групи“ /до 29.11.2019 г./

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

услуги за деца и семейства – Компонент 1" /до 31.12.2019 г./ 

Разширен прием на заявления за обучения с ваучери за заети лица

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
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3278-sreshta-su-rabotodateli-stara-zagora
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3279-nacionalna-sreshta-st-zagora-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3277-easpd-eu-12-2019
https://esf.bg/mig-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-067-mig-obshtina-marica-m05-aktivno-vkljuchvane-ujazvimi-grupi-mjarka-m05-aktivno-vkljuchvane-ujazvi/
https://esf.bg/mig-lukovit-roman-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-080-mig-lukovit-roman-predostavjane-na-socialni-i-zdravni-uslugi-v-obshtnostta-v-obshtinite-l/
https://esf.bg/mestna-iniciativna-grupa-hisarja-mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-050-mig-hisarja-dostap-do-zaetos/
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/


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...

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...

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

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...

Представяне на иновативни методи за работа с хора с интелектуални затруднения

На 30 октомври 2019 г. от 17:00 до 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“, НДК, гр. София, ще се проведе събитие за представяне на

иновативни методи за работа с хора с интелектуални затруднения. Иновативните методи са част от добрите практики на американската

организация YAI Network (САЩ).

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...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с

изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ /до

24.11.2019 г./

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/dazd-i-mon-organizirat-natsionalen-konkurs-za-plakat-na-uchenitsi/
https://esf.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultacii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-za-socialno-priobshtavane/
https://nasoki.bg/predstavyane-na-inovativni-metodi-za-rabota-s-hora-s-intelektualni-zatrudneniya/
https://nasoki.bg/na-2-noemvri-shte-se-provede-blagotvoritelniyat-bal-na-fondatsiya-sijdar/
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4744


След влизането в сила на Закона за личната помощ (от 01 януари 2019 г.), съответните подзаконови нормативни актове, както и

стартиране на процедурите по предоставяне и финансиране на механизма лична помощ от 01 септември 2019 г., бе установена

необходимост от прецизиране на конкретни разпоредби, предвид констатирано несъответствие с някои принципи, изисквания и

норми на действащото трудово и осигурително законодателство в Република България. В тази връзка с проекта на Наредба сa

изменени и допълнени текстове, свързани с изпълнението на дейностите по предоставяне и ползване на личната помощ...

Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020 г. /до 23.11.2019 г./

Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. е основен документ, който определя политиката (в т. ч.

целите и мерките за изпълнение) по въпросите, свързани с хората с увреждания. Стратегията задава рамката за действие на

европейско и национално равнище по отношение на ангажимента на Европейската комисия и държавите членки за преодоляване на

пречките пред Европа без бариери. Тя е и инструментът, използван за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с

увреждания на европейско равнище...

Проект на План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен

живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) /до 29.11.2019 г./

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) съдържа четири приоритета:

Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта; Приоритет 2: Насърчаване на

активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото; Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на

възрастните хора в сферата на самостоятелния живот; Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен

живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво...

Проект на Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата

на здравеопазването /до 31.10.2019 г./

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Видин, считано от 1 януари 2020 г

Чл. 7. Създава от 1 януари 2020 г. Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Видин към

Министерството на здравеопазването като юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище

Видин и с предмет на дейност:...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Предвидени са 30 млн. лева повече за общините, които предоставят социални услуги

За 2020 г. са предвидени 30 милиона лева повече за делегираните бюджети на общините, които предоставят

социални услуги. В допълнителните средства е включено и планираното 10-процентно увеличение на доходите на

персонала. Завишението на стандартите за издръжка ще бъде диференцирано. Според предложението за

догодина държавният стандарт за издръжка на специализираните социални услуги ще се повиши с 10%, за услугите,

предоставени в общността, средното увеличение ще е 14%, а за центровете за настаняване от семеен тип на деца и

младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 20 на сто...

Министър Бисер Петков участва в заседание на Съвета на

Европейския съюз по заетост и социална политика

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в заседание на Съвета на

Европейския съюз по заетост и социална политика, което се проведе в Люксембург. По

време на форума министрите на ЕС дискутираха предизвикателствата, пред които са

изправени европейските общества в борбата с дискриминацията, възможностите за

отстраняване на пропуските в съществуващото законодателство в тази област, както и

бъдещи мерки за по-ефективна борба с дискриминацията на национално и европейско

равнище...

Представиха Индекса за устойчивост на

неправителствените организации в България за 2018 г.

На 22 октомври на среща на активни граждански организации, в която участваха и

представители на НАСО, Любен Панов от Българския център за нестопанско право

представи Индекса за устойчивост на неправителствените организации в България за 2018 г.

Вече 22 години Индексът проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави

от Централна и Източна Европа и Евразия. За България той се изработва от

Американската агенция за международно развитие (USAID) в партньорство с

Българския център за нестопанско право (БЦНП). За 2018 г. България се нарежда на

девето място, заедно с Хърватия. Това е едно място спад за страната ни спрямо 2017 г.

С най-висока степен на устойчивост са Естония, Литва, Латвия, Полша, Чехия, Словакия и Словения...

Доклад за гражданското общество в Източна Европа

"Подкрепа за гражданското общество: Уроци от пет обединени фонда в Източна Европа"

Barry Gaberman, Merrill Sovner and William Moody

Center on Philanthropy and Civil Society

След 1990 г. американски и европейски фондации, както и държавни агенции инвестират в поредица от

сдружения и тръстове за подкрепа на гражданското общество в Централна и Източна Европа, Прибалтика,

Балканите и Черноморските региони. Анализът на дългосрочното въздействие на тези инвестиции е от

решаващо значение...

Инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и младежи,
настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМ

https://nasoki.bg/obshtestvena-konsultatsiya-evropejskata-strategiya-za-horata-s-uvrezhdaniya-2010-2020-g/
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4750
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4716
https://nasoki.bg/predvideni-sa-30-mln-leva-poveche-za-obshtinite-koito-predostavyat-sotsialni-uslugi/
https://nasoki.bg/ministar-biser-petkov-uchastva-v-zasedanie-na-saveta-na-evropejskiya-sayuz-po-zaetost-i-sotsialna-politika/
https://nasoki.bg/predstaviha-indeksa-za-ustojchivost-na-nepravitelstvenite-organizatsii-v-balgariya-za-2018-g/
https://nasoki.bg/doklad-za-grazhdanskoto-obshtestvo-v-iztochna-evropa/
https://nasoki.bg/instrumentarium-za-otsenka-na-individualnite-potrebnosti-na-detsa-i-mladezhi-nastaneni-v-ddlrg-dmsgd-i-tsnstdm/


Разработен е инструментариум за оценка на индивидуалните потребности на деца и

младежи, настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ), Домове

за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и Центрове за настаняване от семеен тип

за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ). С него се дава възможност и да се

проучат възможностите за реинтеграция на децата/младежите в семейна среда. Към

основния инструмент Рамка за оценка на индивидуалните потребности на децата и

младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД и ЦНСТДМУ, са изготвени приложения и са разработени допълващи инструменти за гарантиране

защита правата и интересите на децата, за оценка на дете с високорисково поведение и оценка на капацитета на семейството и средата...

Конференция, посветена на регионалното развитие

На 25 октомври се проведе конференция на тема „Регионалното развитие и факторите

за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“, организирана от

Българска академия на науките и фондация „Конрад Аденауер“. В събитието участваха и

заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и на

образованието и науката Карина Ангелиева, и еврокомисарят Мария Габриел. В своето

изказване зам.-министърът на труда и социалната политика сподели, че се очаква за

следващия програмен период (2021-2027 г.) да бъдат договорени със 70 процента

повече ресурси за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Около 4 млрд. лв. ще бъдат разпределени между пазара на труда

и социалното включване...

Студенти и социални работници се включиха в творчески

работилници в Русе

От 22 октомври до 30 ноември ще се провеждат творчески работилници на тема „Русе – град с

богато историческо минало, динамично съвремие и бъдещо развитие“. В тях ще участват студенти

и преподаватели от специалност „Социални дейности“ в Русенския университет и специалисти от

социални услуги в община Русе. Продукти на творческата дейност на участниците ще са различни

битови предмети от рециклирани и естествени материали, екологични фенери, свещи,

книгоразделители...

По време на работилниците студентите ще усвояват знания и умения за общуване и взаимодействие с деца и младежи със специални

потребности...

В Кюстендил се проведе обучение за прилагането на

съвременни методи при решаването на проблеми

В Кюстендил се проведе обучение за запознаване с и прилагане на съвременни методи в

социалната дейност при решаване на проблеми и конфликти. Методът „Фамилни групови

конференции“ става все по-популярен в България и допринася за подобряването на грижата за

децата чрез включване на семейството при решаването на възникнали трудности и проблеми. Мария Петкова от фондация „Лале“ подчерта,

че методът е приложим при различни проблеми и за хора на различна възраст...

Куклената постановка „Грозното пате“ с участието на актьори с нарушен слух

В постановката на Столичния куклен театър „Грозното пате“ участват актьори с нарушен слух. Постановката е дело на „Арт академия за

сценични и приложни изкуства“, с ръководител е Мария Атанасова, която две десетилетия прави театър с глухонеми деца. Арт академията е

проект на сдружение „Тишина“. Сред проектите на сдружението са и групата за синхронно пеене и танци „Жестим“ и театър „Мим-Арт“...

Второ събитие за разпространение на статии от списанието

Early Childhood Matters

На 23 октомври 2019 г. в СОХО в гр. София се проведе второто събитие за разпространение на

статии от списанието Early Childhood Matters, организирано от фондация „За Нашите Деца“ и

фондация „За децата в риск по света“ и финансирано от Международната асоциация „Стъпка

по стъпка“ /ISSA/. В него взеха участие представители на неправителствени организации,

работещи с бежанци и на академичната общност. Милена Маринова, координатор проекти във

фондация „За децата в риск по света“, представи статията „От малки вълнички към големи

вълни: широко приложима програма за ранно детско развитие за малки деца бежанци“. Статията е посветена на успешния опит от

прилагането на играта...

Регионална среща по проект „Равни шансове за малките хора

в България“

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова участва на регионална

среща по проект „Равни шансове за малките хора в България“, финансиран със средства от ОПРЧР.

Проектът на сдружението е на обща стойност близо 400 хил. лв., а целта му е да бъдат създадени

предпоставки за активно социално включване на малките хора в България....

Национална система за оценка на компетенциите

MyCompetence

Онлайн базираната информационна система е реализирана от Министерството на труда и

социалната политика в партньорство с  Българска стопанска камара.  Системата

MyCompetence вече е свързана с националната база данни на Агенцията по заетостта. По този

начин инструментите за оценка на компетенциите се използват при разработване на

индивидуалните профили на търсещите работа лица. Безработните, както и заетите лица,

могат да направят самооценка на своите умения и компетентности, както и да преминат безплатни електронни обучения за ключови

компетенции. Платформата работи в ползва на професионалното ориентиране и развитие на нови умения на лицата...

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

https://nasoki.bg/konferentsiya-posvetena-na-regionalnoto-razvitie/
https://nasoki.bg/studenti-i-sotsialni-rabotnitsi-se-vklyuchiha-v-tvorcheski-rabotilnitsi-v-ruse/
https://nasoki.bg/v-kyustendil-se-provede-obuchenie-za-prilaganeto-na-savremenni-metodi-pri-reshavaneto-na-problemi/
https://nasoki.bg/kuklenata-postanovka-groznoto-pate-s-uchastieto-na-aktori-s-narushen-sluh/
https://nasoki.bg/vtoro-sabitie-za-razprostranenie-na-statii-ot-spisanieto-early-childhood-matters/
https://nasoki.bg/regionalna-sreshta-po-proekt-ravni-shansove-za-malkite-hora-v-balgariya/
https://nasoki.bg/natsionalna-sistema-za-otsenka-na-kompetentsiite-mycompetence/
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