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НАСО участва в заседание на Областния съвет за хора с

увреждания в Ямбол

Проведе се първото заседание на Областния съвет за хора с увреждания в Ямбол, в който участва и

представител на НАСО. На заседанието беше обсъден и приет Правилник за организацията и дейността

на съвета. С доклад г-жа Атанаска Бонева, представител на Националния алианс за социална

отговорност, запозна присъстващите с новите моменти и обсъжданите промени по Закона за хората с

увреждания, както и с основни акценти от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги...

15 години Комплекс за социални услуги за деца и

семейства – Пловдив

С официално събитие на 17 септември 2020 г. от 16:00 ч. ще бъде отбелязана

15-годишнината на Комплекса за социални услуги за деца и семейства –

Пловдив. Програмата включва представяне на КСУДС, връчване на

благодарствени адреси на 15 ключови партньори, музикален поздрав от Биг

Бенд Пловдив и коктейл.

Празничното събитие ще се състои на открита сцена в двора на Малката базилика, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 31

11 години ЦСРИДУ – Плевен

На 11 септември 2009 г. официално е открит Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с

увреждания – Плевен. Тази година екипът, потребители и приятели на ЦСРИДУ отбелязаха 11-годишнината на

услугата. За това време с много вложени ентусиазъм и усилия услугата се развива – увеличават се

специалистите и броят на потребителите, реновира се сградата и се снабдява с ново оборудване, множат се

емоциите, радостите, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи, с цел да бъде осигурена най-

адекватната и ефективна подкрепа на децата и техните родители.

НАСО отправя своите специални поздравления по повод годишнината и пожелава на екипа на ЦСРИДУ –

Плевен здраве, сили и успехи!

Изложба „Сетива“ във Варна

Гр. Варна ще бъде домакин на изложба „Сетива“, която е част от дейностите по проект „Creative Art House

– изкуството като инструмент на комуникация“. Проектът се реализира от Сдружение за подкрепа на лица

с умствени затруднения, с финансовата подкрепа на Община Варна. В рамките на няколко месеца хора с

ментални увреждания, потребители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“,

преминаха през теоретично и практическо обучение в техниките на графичното изкуство.

Водени от принципа за сътрудничество и споделяне на добри практики, участниците в проекта се

ангажираха с провеждането на споделени работилници със сродни организации, с цел да се

мултиплицира наученото. Тези работилници, които ще продължат и занапред, подпомогнаха участниците

да придобият увереност, допринесоха за преживяването на удовлетвореност от постиженията...

В бъдеще професиите, свързани с образование, здравеопазване

и социални услуги ще имат все по-голямо развитие

„В бъдеще определени професии ще се трансформират, други ще изчезнат, но свързаните с

образование, здравеопазване и социални услуги ще имат все по-голямо развитие, както по

отношение на кариерните възможности, така и в иновациите и използването на технологиите“.

Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева при откриването на

семинар за моделите на обучение от разстояние в електронна среда и организацията на работа в

образованието в условията на епидемична обстановка, организиран от Държавната агенция за

закрила на детето в партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета, Сдружението на директориите в

системата на образованието и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“...

Проведе се 43-тото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето

На 9 септември 2020 година, в навечерието на новата учебна година и във важен за децата, родителите и учителите им момент, се проведе 43-то

редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето (НСЗД). За първи път в историята на Съвета заседанието беше проведено онлайн,

поради продължаващата епидемична обстановка в страната. Заседанието беше открито от председателя на Държавна агенция за закрила на децата

и председател на НСЗД д-р Елеонора Лилова, която благодари за усилията на всички работещи в областта на правата на децата. Особено през

последните месеци техният висок професионализъм е бил богат източник на информация и ориентир в непознатата ситуация за децата, техните

родители и близки...

Образование за всяко дете

УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и Регионален център за подкрепа на

процеса на приобщаващото образование София-град, създава онлайн интерактивна платформа, с

чиято помощ образованието ще е по-достъпно за децата с увреждания, а техните учители и

семейства, в тясно сътрудничество със съответните специалисти, ще могат да получат знания

и ресурси, с които да бъдат още по-полезни на децата. УНИЦЕФ ще включи в разработването на

платформата специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре

конкретните нужди на децата...
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Три нови социални услуги в Ловеч

От 11 септември Община Ловеч разкрива три нови социални услуги: Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства,

с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 за консултативна; преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места и

Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години, с капацитет 6 места.

Проект на ПМС за приемане на

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /до 24.09.2020 г./

На 01.07.2020 г. влезе в сила Законът за социалните услуги (ЗСУ). Съгласно § 43, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ,

Правилникът за прилагане на ЗСУ следва да бъде приет от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона. С предложения

проект на правилник ще се гарантира както прилагането в цялост на ЗСУ, така и изпълнението на целите на закона. Проектът на правилник

урежда всички въпроси, за които има законова делегация в ЗСУ, а именно: - Реда за насочване за ползване на социални услуги и за изготвяне и

актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа; - Реда за сътрудничеството между

доставчиците на социални услуги при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа в

случаите, когато лицето ползва социални услуги от различни доставчици; - Реда за координацията на изготвянето на съвместен план за

предоставяне на подкрепа при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи;...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на

Държавната агенция за закрила на детето, приет с ПМС № 38 от 2001 г. /до 05.10.2020 г./

С Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги (в сила от 01.07.2020 г.) бяха направени изменения и допълнения в

Закона за закрила на детето. Промените засегнаха правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В

съответствие с разпоредбата на чл. 17а, ал. 1 от Закона за закрила на детето се предлага в Устройствения правилник на Държавната

агенция за закрила на детето да бъдат отменени част от функции на председателя на агенцията. Функциите, които се предвижда да бъдат

отменени се отнасят до разработването на наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца; издаването на лиценз за

предоставяне на социални услуги за деца до 18 години;...

Въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024)

Периодът от 1 септември до 8 декември 2020 г. е отворен за публично обсъждане и попълване публикувания от Европейската комисия

въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024). Стратегията предвижда действия за защита на

уязвимите деца, защита на техните права онлайн,  предотвратяването и борбата с насилието. Тя включва и действия за засилване на

защитата на децата от други европейски институции, европейски страни и заинтересовани страни. Изготвянето ѝ е съпътствано с

широкообхватна публична консултация с национални органи, организации за правата на децата, професионалисти и експерти в съответните

области, представители на научните и академичните среди и млади хора...

Кампания за набиране на проектни предложения за 2021 г.

по проект „Красива България”

От 14.09.2020 г. до 06.01.2021 г. включително Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на

кандидати за участие с проектни предложения за 2021 г. Мерките, по които може да се кандидатства по време на

кампанията, са три: - мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; - мярка М02 „Подобряване

на социалната инфраструктура”; - мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”...

Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, а допустимите проектни

предложения трябва да са за СМР/СРР в: - обекти за обществено обслужване (вкл. със статут на недвижима културна ценност) в областта на:

образованието и науката – детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването – лечебни

заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в

общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и

интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и

обществени трапезарии...

Общините могат да кандидатстват за предоставяне на първите

реформирани услуги за възрастни и хора с увреждания

28-те общини, които изградиха нова инфраструктура за предоставяне на социални услуги по ОП „Региони в

растеж“, вече могат да кандидатстват по процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. По нея ще имат

възможност да наемат персонал, както и да дооборудват услугите за нуждите на потребителите. Основната цел

на процедурата е хората с увреждания и възрастните в невъзможност за самообслужване да бъдат изведени от специализираните

институции и в същото време да бъде оказана превенция на институционализацията...

Възможности за финансиране на проекти и дейности от

Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.

I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и

модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги:...

I I .  Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални

предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия — създаден специално за да се подкрепят социалните

предприятия при създаване на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики:...

III. Процедури за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ:...

Проект „Родители в заетост“
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Продължава проект „родители в заетост“, по който: ▪ От детегледачка могат да се възползват: - Родители в отпуск по майчинство, на които

им предстои да се върнат на работа, и децата им не са записани на ясла или детска градина - Търсещи работа безработни родители, чиито

деца не посещават ясла/ градина - Върнали се на работа многодетни родители със записани в детско заведение или училище деца. ▪ Грижата за

деца от 0 до 5 г., непосещаващи ясла или градина, може да се полага до 8ч. За деца от 0 до 12 г. на многодетни родители, които ходят в детски

заведение или на училище – до 4ч. ▪ Родителите сами избират детегледача. Допустими са и техни безработни роднини. ▪ Детегледачите

трябва да:...

Програма „ИРИС“ подкрепя проекти на граждански организации,

читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19

уязвими деца и техните семейства

Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им потребности, както и

намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са сред основните приоритети на

програма „Ирис“. Програмата ще финансира граждански инициативи (на читалища, нестопански

организации, инициативни групи),  като максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева.

Кандидатстването за финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов

ресурс...

За седмицата нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме

към

   Марияна Брънзалова, Фондация НЕТ, по повод рождения й ден /16 септември/   

   Иво Димов, кмет на Община Димитровград, по повод рождения му ден /18 септември/

   Калинка Павлова, САЩ, екип НАСО, по повод рождения й ден /20 септември/  

  

По повод празника на града поздравяваме и отправяме своите благопожелания към жителите

и гостите на  Бяла Слатина /14 септември/, Костинброд /17 септември/, Лом /17

септември/, Нови Искър /17 септември/, Силистра /17 септември/, София /17 септември/
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