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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Четвърта партньорска среща по проект ECI Agora

На 28 и 29 октомври 2019 г. представители на НАСО взеха участие в четвъртата партньорска среща

по проекта „ECI AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и

сътрудничество“. Срещата се проведе в Брашов, Румъния, като в нея се включиха участници и от

всички останали организации – партньори по проекта – EASPD (Белгия), Eurlyaid (Люксембург),

Dizabnet (Румъния), Национално сдружение на доставчиците на услуги за ранна детска

интервенция (Словакия), Фондация Gezenguz (Унгария) и CSWU (Полша). По време на събитието

бяха обсъдени напредъкът по провеждането на пилотни обучения във всяка една...

II международна конференция в София, посветена на допълващата и алтернативна

комуникация

С около 400 участници от 4 до 6 ноември 2019 г. в София се проведе II международна

конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“. Конференцията се организира

от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии с финансовото и организационно

съдействие на Министерство на образованието и науката и UNICEF, със съдействието на

Международната асоциация за допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC), както и

с подкрепата на Националния алианс за социална отговорност (НАСО), Нов български

университет, Националната мрежа за децата, Reach for Change, Association for the

Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE) и логопедичен център „Ромел“.

Форума откри доц. д-р Морис Гринберг, председател на УС на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии”...

НАСО участва в международна конференция, посветена на деинституционализацията

на грижата за деца

Над 250 участници от Европа, Австралия, Централна Азия и САЩ се включиха в

международната конференция „Деинституционализация на грижата за деца: Как

инвестираме в промяната?“, която се проведе от 6 до 8 ноември в НДК, София. Във

форума участваха представители на академичната общност и образователни институции,

Европейската  комисия ,  национални  институции ,  международни  и  местни

неправителствени организации, доставчици на социални услуги, специалисти и експерти

по детски политики и закрила на детето и др. В конференцията взеха участие и

представителства и членове на НАСО.

Организатори на събитието са Министерството на труда и социалната политика, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов

български университет, фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и фондация „Лумос“...

10 години от създаването на ЦСРИ във Велико Търново

Тази година се навършват 10 години от създаването на Центъра за социална рехабилитация и

интеграция за възрастни с увреждания над 18 години във Велико Търново (представителство на

НАСО). В края на месец октомври екипът и потребители, гости и приятели на Центъра отбелязаха

годишнината с празнична програма в парк „Дружба“. В събитието се включи...

Поредна среща на ЦОП – Гулянци с деца от с. Милковица

По повод Деня на здравословното хранене – 8 ноември, екипът на ЦОП – Гулянци се срещна с деца от ДГ

„Детска радост“ в с. Милковица. Мотото на срещата беше „Ловци на здравословна храна“, а основната цел

– придобиване на добри хранителни навици от децата чрез игрови методи. По забавен и увлекателен

начин децата се запознаха със значението и ползите от здравословното хранене и се учеха как да правят

своя правилен избор.

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/3297-iiv-partn-sreshta-po-proekt-eci-agora
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3296-ii-international-conf-aac-2019
https://nasoki.bg/mezhdunarodna-konferentsiya-posvetena-na-deinstitutsionalizatsiya-na-grizhata-za-detsa/
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3299-10-godini-csri-veliko-tyrnovo
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3298-poredna-sreshta-na-cop-gulyanci-8-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3300-25-godini-mechti-bez-barieri


25 години Мечти без бариери – празничен концерт по случай 25-годишнината на

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения във Варна, 15 ноември 2019

г., Варна

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

Концерт на лауреатите от конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания

„Неоткрити, Красиви Надежди“, 19 ноември 2019 г., Шумен

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

Регионална среща с работодатели и социални услуги, 27 ноември 2019 г., Сливен

Регионална среща с работодатели и социални услуги, 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)

Благотворителен концерт-спектакъл "Различни, но заедно", 3 декември 2019 г., Ямбол

Среща на държавите и организациите – участници в проект ISA – Field Aperture

„Изкуството и социалното включване на хората с увреждания“, 3 и 4 декември 2019 г.,

Будапеща, Унгария 

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

Брюксел

Държавно първенство по тенис на маса за хора с увреждания, 5 декември 2019 г.,

Ямбол

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Марица „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ /до 30.12.2019 г./

Процедура по ОП РЧР „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ /до 03.01.2020 г./

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./

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./  

https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3300-25-godini-mechti-bez-barieri
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/3292-koncert-nki-shumen-2019
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/3301-reg-sreshta-rab-i-su-sliven
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/3293-razlichni-no-zaedno-3-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3294-sreshta-isa-field-aperture-03-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3277-easpd-eu-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3295-tenis-na-masa-hu-05-12-2019
https://esf.bg/mig-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-068-mig-obshtina-marica-m04-socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi/
https://esf.bg/dostavchici-na-socialni-uslugi-mogat-da-kandidatstvat-po-shemata-lichnostno-razvitie-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudnenija-na-oprchr/
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-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/


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

Стартира национална кампания за информираност и застъпничество, посветена на

правата на децата, младежите и младите хора с увреждания

На 5 ноември УНИЦЕФ България започна информационна кампания „С очи за всички“, посветена на 30-годишнината от приемането на

Конвенцията на ООН за правата на детето, младежите и младите хора с различни способности в България...

Партньори в реализирането на кампанията са: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ); Джамба; Регионален

център за приобщаващо образование – София; сдружение „Закрилници“; сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”,

сдружение „Синдром на Даун“ България; Спешъл Олимпикс, България; фондация „Карин Дом“; фондация Reach for Change, фондация

„Светът на Мария“...

В рамките на кампанията УНИЦЕФ и БАЛИЗ ще организират и национален форум, посветен на младежите и младите хора с увреждания,

който ще се проведе на 20 ноември 2019 г...

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...

Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват по схемата

„Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ на ОПРЧР

Доставчиците на социални услуги, в партньорство с неправителствени организации, могат да кандидатстват с

проектни предложения по процедурата „Личностно развитие...

Общият бюджет на операцията е 2 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектно предложение е 3

януари 2020 г.

Общата цел на операцията е да бъде оказана по-пълноценна подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и

интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции...

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...

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...

Стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни

показатели през 2020 година

Министерският съвет измени свое Решение № 208 от 2019 г., с което се приемат стандартите за делегираните от държавата дейности с

натурални и стойностни показатели през 2020 година. Стандартите са съобразени е основните допускания на актуализираната

средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. и с възможностите на държавния бюджет за следващата година. За всички

държавни дейности са осигурени средства за увеличение с десет на сто на заплатите на заетия персонал и за съответните осигурителни

вноски от работодател. В сферата на социалните услуги стандартите са увеличени диференцирано...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила /до

05.12.2019 г./

https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/startira-natsionalna-kampaniya-za-informiranost-i-zastapnichestvo-posvetena-na-pravata-na-detsata-mladezhite-i-mladite-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/12265-2/
https://nasoki.bg/dostavchitsi-na-sotsialni-uslugi-mogat-da-kandidatstvat-po-shemata-lichnostno-razvitie-na-litsata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudneniya-na-oprchr/
https://nasoki.bg/microsoft-predostavya-bezplaten-softuer-na-organizatsii-s-nestopanska-tsel/
https://esf.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultacii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-za-socialno-priobshtavane/
https://nasoki.bg/ms-prie-standartite-za-delegiranite-ot-darzhavata-dejnosti-s-naturalni-i-stojnostni-pokazateli-prez-2020-godina/
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4762


На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по ФСЗ се разходват за: 1. социални помощи; 2. целеви

социални програми и проекти в областта на социалното включване; 3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната

дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия; 4.

изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния

бюджет на фонда; 5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; 6. изграждане на нова,

реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги; 7. издръжка на дейността

на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства...

Проект на ПМС за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г. /до

30.11.2019 г./

Предлаганият размер на минималната работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е съобразен с обективната икономическа и

социална реалност, включваща устойчивата положителна динамика на брутния вътрешен продукт, ръст на средната работна

заплата и компенсация на наетите лица през 2020 г., индекса на потребителските цени и други икономически показатели. За 2020 г.

се предвижда увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни

правоотношения с 10%, и запазване устойчивостта в съотношението минимална работна заплата към средната работна

заплата...

Проект на Отчет за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за

демографско развитие /до 01.12.2019 г./

По данни на НСИ към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на

Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%. Подобно на предходните

години, намалението на населението през 2018 г. в България се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна

миграция – в резултат на отрицателния естествения прираст населението намалява с 46 329 души, а в резултат на механичния

прираст (нетното салдо от външната миграция) с още 3 666 души. Като най-положителна демографска тенденция може да се

отбележи значителното намаляване на детската смъртност през последните години. През 2018 г. в страната са починали 358 деца

на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.8‰. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност.

През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, през 2005 г. – 10.4‰, а през 2017 г. –6.4‰...

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./

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...

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...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Методика за изследване на политиките за хората с увреждания

По проект „Включеност и увреждания“ ще се разработи методика за изследване на политиките за хората с увреждания и индекс на

включеност. Според изследователския екип по проекта е важно политиките за хората с увреждания да се основават на обективни данни и

анализ за целесъобразността на конкретните мерки. Във връзка с това ще бъде проведено и социологическо проучване...

Конференция, посветена на иновативни модели за грижи в общността за хора с

хронични заболявания и трайни увреждания

На национална конференция, в изпълнение на проекта на Българския червен кръст

(БЧК) „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и

трайни увреждания“, бяха обсъдени новите възможности за предоставяне на

интегрирани здравно-социални услуги като патронажната грижа по домовете и

въвеждането на иновативни методи като телеасистенцията за мониторинг на

заболявания.

Пилотният проект на БЧК се изпълнява в партньорство с Министерството на труда и

социалната политика и Министерството на здравеопазването с подкрепата на

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът ще се

реализира до 2023 г. и по него ще се създаде и апробира иновативен модел за мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция, чрез

използване на съвременните информационни и комуникационни технологии...

Снимка: Добромир Видев

Дискусия по въпросите за регулиране дейността на здравните медиатори

В Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към

М и н и с т е р с т в о т о  н а  т р у д а  и  с о ц и а л н а т а  п о л и т и к а  с е  п р о в е д е  д в у д н е в н а
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междуведомствена среща, в която експерти обмениха опит и добри практики за

регулиране дейността на здравните медиатори. В събитието участваха представители на

МТСП, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и

науката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, областни и

общински администрации, Националната мрежа на здравните медиатори, Националния

съвет по етнически въпроси към МС и др...

МТСП посочва като приоритети развитието на
дигиталните умения на хората от уязвимите групи

По време на официалното откриване на ежегодния национален форум на мрежата от

глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“ зам.-министърът на труда и

социалната политика Зорница Русинова подчертава, че един от основните приоритети на

Министерството е да работи за подобряването на социалните и дигитални умения на

хората от уязвимите групи. Събитието се организира от фондация „Глобални библиотеки –

България“ и е посветено на възможността за свободен и равен достъп до информация,

знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез Мрежата на

обществените библиотеки...

Среща между зам.-министъра Зорница Русинова и

представителя на Световната банка за България

Фабрицио Дзарконе

На проведена среща в Министерството на труда и социалната политика заместник-

министърът Зорница Русинова е представила акцентите при подготовката на следващия

програмен период (2021 – 2027 г.) на ОП „Развитие на човешките ресурси“ пред

представителя на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе. Сред приоритетите

следващите години е предоставянето на интегрирана подкрепа от социални, здравни и

образователни услуги на хора в неравностойно положение с цел да се предотврати тяхната социална изолация...

Представяне на резултатите от изследване за здравето и

пенсионирането в Европа – SHARE

През изминалата седмица се проведе събитие за представяне на резултатите от

изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE, в което взе

участие и заместник-министърът на труда и социалната Султанка Петрова. Изследването

на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) е мултидисциплинарно и

включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономическия статус,

социалните и семейни мрежи на повече от 140 000 лица на възраст 50 или повече години

(около 380 000 интервюта)...
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