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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Пета партньорска среща по проект ISA – Field Aperture

На 3 и 4 декември 2019 г. в Будапеща, Унгария, се проведе петата партньорска среща по

проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични

потребности“ (ISA – Field Aperture), на която партньорите от фондация „Hand in Hand“ бяха

домакини. Участие в нея взеха и представители на водещата организация LADAPT

(Франция), както и на останалите партньорски организации – НАСО (България), EASPD и

HORIZON 2000 ASBL (Белгия), и фондация „Cope“ (Ирландия)...

Фокусът на срещата бе поставен върху изготвянето на уебсайт, за който отговаря

фондация „Cope“, както и върху наръчник с добри практики, свързани с интеграцията на

деца със специални образователни потребности в масови детски градини и училища чрез

изкуство и култура, за изготвянето на който главна роля има НАСО. На обсъждане бяха

подложени и текущите задачи на фондация „Hand in Hand“ и LADAPT, свързани съответно с оценка на изготвените по проекта продукти и

наръчник за провеждането на събития за повишаване на осведомеността относно потенциала и креативните възможности на хората с

увреждания...

Международен ден на хората с увреждания – 3 декември

На 3 декември членове и партньори на НАСО отбелязаха Международния ден

на хората с увреждания с поредица мероприятия и инициативи. В цялата

страна различни събития бяха посветени на представянето възможностите и

талантите на хората с увреждания, на социалната им интеграция и на целта за

осигуряване на адекватна подкрепа за тях и техните семейства... В София в

отбелязването на Международния ден на хората с увреждания се включиха

омбудсманът Диана Ковачева...

По случай 3 декември се проведе и концерт – спектакъл под надслов

„Продължаваме заедно“. Концертът беше под патронажа на заместник-кмета

на Столична община Албена Атанасова...

В Бургас на 3 декември се проведе символично шествие, обединяващо деца и

възрастни с увреждания, техни родители и приятели, артисти от...

Със специален концерт в хасковския театър „Иван Димов“ беше отбелязан 3 декември. Организатор на концерта бе Община Хасково...

Във Велико Търново самодейци (които са част от Общинската организация на Съюза на инвалидите) подредиха благотворителна изложба

за Международния ден на хората с увреждания...

„Различни, но заедно“ се нарича концертът, посветен на Международния ден на хората с увреждания, организиран от ямболското сдружение

„Гайтани“. Концертът имаше благотворителна цел...

В Монтана младежите от Дневния център за деца и възрастни с увреждания откриха благотворителния си базар със стихотворението

„Коледна молитва”...

Представяне на личностната енциклопедия „Духът е воля“ в

Силистра

На 3 декември в Силистра беше представена личностната енциклопедия „Духът е воля“, в която са събрани 88

житейски истории на хора със увреждания. Книгата беше представена от Красимира Георгиева, ръководител на

Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Силистра и председател на фондация „Съпричастие –

Силистра“, представителство на НАС, чиято лична история е включена в книгата. История трогателна и

инспирираща, история за житейския път на една силна жена, успешен професионалист и достоен човек, която

ни вълнува, мотивира и буди у нас възхищение. Събитието съвпадна с още два повода за празник –

отбелязването на Международния ден на хората с увреждания и 11-годишнината от разкриването на Центъра за

социална рехабилитация и интеграция в Силистра...

Коледен концерт на потребители на социални услуги в

Русе и студенти по социални дейности в Русенския

университет

Под надслов „Заедно можем да направим света по-добър и по-красив!“ беше

тазгодишният коледен концерт, в който участваха потребители и специалисти от

социални услуги в община Русе и студенти по социални дейности в Русенския

университет. Концертът се състоя на 5 декември и е заключителен част от проект

„Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие (Клуб

на социалния работник към Русенския университет „А. Кънчев“). Той се реализира с

подкрепата на фондация „Русе – град на свободния дух“, в партньорство с дирекция

„Здравни и социални дейности“ – Община Русе, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, дирекция „Социално подпомагане“ –

Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, фондация

„Трета възраст”, сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска

асоциация на социалните работници...

Първо място за Общинското предприятие за хора с увреждания –

Пловдив в конкурса „Годишна национална награда за социална

иновация“

На специална церемония заместник-министрите на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова,

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3330-v-partn-sreshta-isa-field-aperture
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3327-mejdunar-den-na-hu-3-12-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3326-predst-licn-enc-silistra-3-12-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3329-koleden-koncert-ruse-5-12-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3328-pld-ob-pr-hu-i-myasto-soc-inovac-12-2019


Зорница Русинова и Лазар Лазаров връчиха наградите в конкурса „Годишна национална награда за

социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) – 2019 г.“ Заместник-министър Лазар Лазаров

връчи наградите в категория „Социални иновации, свързани със заетост“. На първо място в категорията

беше класирано Общинско предприятие за хора с увреждания –Пловдив...

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...

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – „По-добър достъп до устойчиви

услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход“ /до 15.01.2020 г./

МИГ Луковит – Роман – „Приобщаване и активно включване“ /до 15.02.2020 г./

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

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

Процедура по ОП РЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /до 31

декември 2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 30 септември 2020 г./

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване – GIVE

EUR-HOPE

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на Фонд Активни граждани (Active

Citizens Fund), България

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност

АКТУАЛНО

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ

в сферата на заетостта

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso
https://esf.bg/mig-karlukovski-karst-cherven-brjag-iskar-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-060-po-dobar-dostap-do-ustojchivi-uslugi-vkl-zdravni-i-socialni-uslu/
https://esf.bg/mig-lukovit-roman-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-084-priobshtavane-i-aktivno-vkljuchvane-na-teritorijata-na-obshtinite-lukovit-i-roman/
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/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-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/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/konkurs-po-shema-za-malki-initsiativi/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-predlozheniya-za-2020-g-evropejski-korpus-za-solidarnost/
https://nasoki.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultatsii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-v-sferata-na-zaetostta/


Отворени са онлайн публични консултации относно подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) за

заетост и мобилност на работната сила. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник,

който е достъпен на 23 официални езика на Европейския съюз ТУК.

Консултацията ще бъде активна до 1 януари 2020 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...

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...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на

активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за

периода 2017 – 2018 г. /до 12.01.2020 г./

През 2017 и 2018 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на

населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното

разпределение на населението. Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване.

Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. Средната възраст на

населението нараства устойчиво, като от 40.4 години през 2001 г. достига 43.8 г. в края на 2018 г. През 2018 г. в резултат на

отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 46 329 души. Средната продължителност на

предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период

(2015 – 2017 г.) остава непроменена. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7

години по-висока – 78.4 години. Тревожна е тенденцията във възпроизводството на трудоспособното население. Съотношението

между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години)

показва, че към 31.12.2018 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 66 влизащи в трудоспособна

възраст...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Ще бъде разкрито ново социално предприятие

По проект на фондация „Николаевка” ще бъде разкрито ново социално предприятие, което ще осигури заетост на хора с увреждания.

Предприятието ще обхване територията на общините Бяла и Долни Чифлик и в него ще бъдат назначени на работа 9 лица...

Форум „Работодател на годината – 2019” на

Агенцията по заетостта

На 5 декември се проведе шестнадесето издание на форума „Работодател на

годината – 2019” на Агенцията по заетостта. В рамките на събитието бяха

отличени 13 работодатели. Наградите връчиха заместник министър-

председателят по икономическата и демографската политика Марияна

Николова, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева,

заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова,

Султанка Петрова и Лазар Лазаров и изпълнителният директор на Агенцията

по заетостта Драгомир Николов. Работодателите са отличени заради приноса

си за осигуряването заетост на безработни лица, в т. ч. и от уязвими групи.

Информационен семинар за популяризиране на новоприетата Стратегия за

корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.

Социално отговорното предприемаческо поведение следва да се изгражда в тясно сътрудничество между институциите, бизнеса,

неправителствените организации и социалните партньори. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика

Султанка Петрова при откриването на информационен семинар за популяризиране на новоприетата Стратегия за корпоративна

социална отговорност 2019-2023 г. и добрите практики, свързани с нея. В събитието участваха социални, трудови и търговски

аташета...

Връчиха наградите за социална иновация за

2019 г. на МТСП

https://nasoki.bg/12265-2/
https://esf.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultacii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-za-socialno-priobshtavane/
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4841
https://nasoki.bg/shte-bade-razkrito-novo-sotsialno-predpriyatie/
https://nasoki.bg/forum-rabotodatel-na-godinata-2019-na-agentsiyata-po-zaetostta/
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Заместник-министрите на труда и социалната политика Султанка

Петрова, Зорница Русинова и Лазар Лазаров връчиха наградите в

конкурса „Годишна национална награда за социална иновация (в

подкрепа на социалната икономика) – 2019 г. Заместник-министър

Султанка Петрова връчи наградите в категория „Социални иновации,

свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“. Първото

място заслужи сдружение „Няма невъзможни неща“, а второто е за

„Работоспособни.бг“ ЕООД...

Откриха галерия в София на ателие „Прегърни ме“

Нова галерия отвори врати на булевард „Г.С. Раковски” № 63. Галерията е създадена по проект на ателие „Прегърни ме” по процедурата

„Социално включване в общността” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 182 000 лева. В откриването

участва и заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие

на човешките ресурси” Зорница Русинова...
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