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Национална среща, посветена на Световния ден на социалната работа

„Актуални въпроси в реализацията и развитието на социалните услуги и заетостта –

2020 година“

19-20 март 2020 г., хотел „Арпезос“, гр. Кърджали 

Каним Ви за участие в традиционната национална среща, посветена на Световния ден на социалната работа.

Срещата осигурява трибуна и възможност за активна дискусия, въпроси и отговори по актуални теми за реализацията и развитието на социалните

услуги, заетостта, достъпността и други, с участието на представители на всички заинтересовани страни – държавни и местни институции, общини,

социални услуги, неправителствени организации и граждани.

Очакваме Ви и се надяваме заедно да потърсим отговори на важните за тази година въпроси.

Национална информационна кампания по повод

Световния ден на социалната работа

За трета поредна година НАСО стартира национална информационна кампания по повод Световния

ден на социалната работа – 17 март 2020 г., като призова в нея да се включат социални услуги,

доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера. Инициативите и събитията следва

да са планирани в месец март и да имат за цел да представят пред обществото същността, мисията и

основните характеристики на социалната работа, хората, ангажирани с нея и ролята на човешките

взаимоотношения в сферата.

Каним всички да се присъединят към кампанията, като за целта очакваме да ни изпратите информация

за Вашите събития и инициативи в срок до 17 март 2020 г. на ел. поща info@naso.bg...

Обучение „Социална и психологична работа с деца и лица с агресивно поведение,

както и с жертви на насилие“

30-31 март 2020 г. в град Търговище

Обучението е подходящо за ръководители, социални работници, трудотерапевти, педагози, психолози, детегледачи, медицински сестри и други

специалисти, които работят с деца и лица, потребители на социални услуги. Записването за участие се извършва с подаване на регистрационен

формуляр по образец на ел. адрес expert@naso.bg и заплащане на дължимата такса в срок до 20 март 2020 г.

 

Отворена за кандидатстване с проекти е процедурата

„Транснационални партньорства“ на ОП РЧР

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по

процедурата „Транснационални партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство с поне един партньор от друга страна –

членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв. Целта на операцията е да

подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между ...

Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места,

социалното включване и борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията,

условията на труд или изграждането на административен капацитет в тези области...

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа...

Покана за представяне на проектни предложения – Инкубатори (подкрепящи бизнеса

организации) за приобщаващо и социално предприемачество
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https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc_uLalzkQ_lcZxLyhIXeL-fxjfBhl0wK97jAfXZ6o3lBqxA/viewform?usp=sf_link
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https://nasoki.bg/otvorena-za-kandidatstvane-s-proekti-e-protsedurata-transnatsionalni-partnorstva-na-op-rchr/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-inkubatori-podkrepyashti-biznesa-organizatsii-za-priobshtavashto-i-sotsialno-predpriemachestvo/


Настоящата покана за кандидатстване с проектни предложения има за цел да мобилизира съществуващите

мрежи на основни бизнес инкубатори да разширят обхвата си по отношение на приобщаващото и социално

предприемачество. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални иновации „EaSI“ 2014-

2020. Проектните предложения трябва да са фокусирани върху дейности, насърчаващи концепциите за

„приобщаващото и социалното предприемачество“.

Сред допустимите за финансиране дейности са: събиране, създаване и разпространение на релевантни

информационни материали; учебни посещения и обмен на добри практики; - обучителни дейности, уебинари,

семинари, конференции и др .; разработване на услуги за подпомагане на бизнеса за приобщаващи и социални

предприемачи, включително инструментариуми, шаблони, наръчници и други помощни материали; дейности, насочени към създаване и подобряване

на връзките със заинтересованите страни в приобщаващото и социалното предприемачество; дейности за информиране и разпространение сред

членовете на мрежата и сред широката аудитория...

Краен срок: 30 април 2020 г.

Отворена е регистрацията за участие в избора на първия у нас Съвет за

развитие на гражданското общество

От 20 февруари неправителствените организации могат да се регистрират за участие в избора на първия у нас Съвет за развитие

на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет и ще се състои от 14 представители на

неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател – вицепремиерът Томислав Дончев.

Процедурата за избор ще се извърши чрез уеб-базирана електронна платформа...

Адриана Стоименова е назначена за зам.-министър на

труда и социалната политика

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов за заместник-министър на труда и социалната

политика е назначена Адриана Стоименова,. Адриана Стоименова е завършила магистратура в СУ

„Климент Охридски“ – семеен терапевт. Била е зам.-председател на Националния съвет за интеграция на

хората с увреждания към Министерския съвет в периода от 2017 г. до 2019 г. До момента е изпълнителен

директор на Центъра за психологически изселвания.

Новият зам.-министър ще отговаря за политиките за хората с увреждания.

Среща за обсъждане на Закона за социалните услуги в Бургас

На 25 февруари в Бургас се проведе поредна среща за обсъждане на Закона за социалните услуги. В

срещата участваха министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, заместник-министърът

Зорница Русинова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова,

заместник-кмета на Община Бургас Йорданка Ананиева, както и социални работници, представители на

неправителствени организации и хора с увреждания.

Деница Сачева каза, че темата за социалните услуги се използва за политически цели. „Това не е

тема, с която се сваля правителство, а с която се разрушава обществото“, подчерта министърът и

добави, че възможността хората да правят добро не трябва да се губи заради страхове.

Според нея социалната система има проблеми, включително с качеството на социалната работа, и

припомни, че до края на годината МТСП ще представи проект на стратегия за човешките ресурси в

системата...

Тематичната работна група на ОПРЧР и ОП „Храни“ 2021-2027

обсъди новите форми на заетост

Членовете на Тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за

програмния период 2021-2027 г. обсъдиха новите форми на труд...

На заседанието са обсъдени предложения на институции и социално-икономически партньори във връзка

с пазара на труда, валидирането на знания и умения, дигитални умения на работната ръка, както и

готовността на държавата за преход към дигитална икономика. Дискутирани са и проблемите на уязвимите

групи и лицата извън пазара на труда...

Новите технологии в помощ на хората с увреждания – създаден е „умен бастун“ за незрящи

Т. нар. умен бастун е изобретение на Кюршат Джейлан и е плод на стремежа му да промени живота на

слепите хора. Самият г-н Джейлан също има зрително увреждане. Той е ръководител на отдел за

иновативни технологии за слепи в Академията за млади гуру (YGA) – нестопанска организация. Кюршат

Джейлан създава иновативния бастун заедно с двама свои приятели Гьокхан Меричилер и Садър Юнлю.

Проектът за умен бастун за незрящи – WeWalk, е първият по рода си в света. Той може да открива и

предупреждава потребителя си за препятствия над земята, може да се свързва със смартфони и да се

актуализира с нови приложения. Бастунът е снабден с тъчпад, микрофон за подаване на гласови команди,

компас и високоговорител. Разполага с вътрешен говорител, гласов асистент, Google и сензори, които

изпращат вибрации, за да предупредят човека за препятствия над нивото на гърдите...

Работна среща на НАСО в Белослав

На 26 февруари се проведе работна среща между г-жа Златка Иванова, експерт- координатор в НАСО, и инж. Светла Колева, зам.-кмет на Община

Белослав. На срещата г-жа Иванова представи визията и приоритетите на НАСО за 2020 г., като изтъкна все по-активната работа на Алианса в

подкрепа на общините за предоставяне на качествени социални услуги. Тя акцентира върху възможността доставчиците на социални услуги да ползват

експертизата и информационните канали на НАСО за подобряване на местните социални политики...

https://nasoki.bg/na-20-fevruari-zapochva-registratsiyata-za-uchastie-v-izbora-na-parviya-u-nas-savet-za-razvitie-na-grazhdanskoto-obshtestvo/
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https://nasoki.bg/sreshta-za-obsazhdane-na-zakona-za-sotsialnite-uslugi-v-burgas/
https://nasoki.bg/tematichnata-rabotna-grupa-na-oprchr-i-op-hrani-2021-2027-obsadi-novite-formi-na-zaetost/
https://nasoki.bg/novite-tehnologii-v-pomosht-na-horata-s-uvrezhdaniya-sazdaden-e-umen-bastun-za-nezryashti/
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3360-rabotna-sreshta-na-naso-v-beloslav


Започна набирането на проектни предложения по Националната програма за

достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика ще отпуска до 8 000 лева за финансиране на проекти за

преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания. Финансирането е по линия на Националната

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата

компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май...

По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за хора с

увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи,

които целят изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“

могат да кандидатстват...

МТСП организира публични дискусии за Закона за социалните услуги

Министерството на труда и социалната политика организира публични дискусии за Закона за социалните услуги, които ще се проведат във: Варна на 17

март; Русе на 31 март; Враца на 7 април и Смолян на 14 април...

Община Кюстендил и Община Троян могат да кандидатстват по процедура за

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с

увреждания

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обяви за публично обсъждане изменение на

процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална

инфраструктура“. Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява с цел да бъдат поканени да кандидатстват общини за

изграждане на инфраструктурата на социалните услуги...

Във Велико Търново ще бъде разкрит комплекс от социални

услуги за деца

На 25 февруари в зала на БТА – Велико Търново, се проведе финална пресконференция по проект

„Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата

стойност на проекта в 820 000,00 лв. и по него е ремонтирана, оборудвана и обзаведена част от сграда,

общинска собственост, в която ще се помещават две нови социални услуги: Дневен център за подкрепа на

деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (с капацитет 30 потребители) и Преходно жилище за деца на възраст от 15 до 18 години (с

капацитет 8 потребители). Осигурена и ремонтирана е и...

В Пловдив всеки четвърти човек с ТЕЛК работи

Около 25% от хората с ТЕЛК в Пловдив работят. По данни на НОИ, предоставени на „Марица“, 8332 от всички 34 117 с пенсия за общо заболяване са

намерили подходяща длъжност за трудовата си реализация. Средната заплата, на която се осигуряват е 956 лв. Хората с увреждания са наети на

различни позиции, сред които озеленители, шивачи, кроячи, чистачи, служители в производствени предприятия на поточна линия и др., като

заеманата длъжност е съобразена с вида и степента на заболяването...

БФБЛ обяви отличените с награди за отговорен бизнес за 2019

На официална церемония Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обяви победителите в

националния конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. В съревнованието са се

включили 78 компании със 108 корпоративни проекта с кауза. Отличията бяха връчени от президента на

Република България Румен Радев, заместник-кмета на Столична община Дончо Барбалов, заместник

изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Милена Георгиева, търговския аташе в Британското

посолство в София Тим Буйсерет и Максим Бехар, член на УС на БФБЛ...

Голямата награда в категория „Инвеститор в обществото” спечели Райфайзенбанк... Статуетката в категория

„Най-добра социална политика на малко и средно предприятие” отиде при Есетере България...

Професионални обучения за хора с увреждания в Академия Open Mind на Теленор

Теленор стартира Академия Open Mind, с която се осигуряват безплатни професионални обучения за хора с увреждания.

Обученията ще се провеждат в централата на Теленор и в партньорство с Jamba – неправителствена организация,

помагаща за професионалното развитие на хората с увреждания. От 2015 г.

Теленор реализира програмата за кариерно развитие на хора с увреждания Open Mind. Курсовете, които ще се провеждат

в Академията са определени спрямо уменията, които най-често са липсвали у кандидатите по програмата Open Mind през

миналата година. Първите два курса ще са Базова компютърна грамотност и Корпоративна комуникация. Планира се и

курс по английски език...

Резултати от програмата „Забавно лято, Грижовна есен”

На 20 февруари се проведе закриващото събитие на програмата за устойчиво развитие на

тютюнопроизводителните общности в България – „Забавно лято, грижовна есен“.

Програмата се реализира от 2015 г. от Фондация BCause и Филип Морис България ЕООД и е част от

инициативите на компанията за корпоративна социална отговорност. За изминалите 5 години програмата
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обхваща над 2300 деца, 6400 възрастни хора, 250 екипа млади предприемачи и 54 учители в 25 малки

населени места на 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона...

Банка ДСК стартира „Национална финансиада 2020“

От 20 февруари започна второто издание на „Национална финансиада 2020“ – част от програмата за корпоративна

социална отговорност на банка ДСК. Целта на инициативата е да се повишаване на финансовата грамотност на младите

хора в България. По време на финансиада отбори от родители и ученици ще премерят знания в онлайн квалификационна

фаза и финално събитие на живо за най-добрите 12. Отборите ще се състезават за спечелването на 6 стипендии от Банка

ДСК...

Рампи за инвалидни колички от цветни блокчета за конструктор

62-годишната германка Рита Ебел е внесла много свеж колорит в град Ханау с инициативата си да изработва

рампи за инвалидни колички от блокчета от конструктори. Идеята на Лего Бабата, както е известна в родния си

град, освен че улеснява достъпа на по-трудно подвижни хора, запалва усмивка върху лицето на всеки, който мине

покрай цветните рампи. Самата Рита е в инвалидна количка от 25 години и много добре познава ежедневните

трудности пред хората с увреждания и проблемите с достъпната среда. С идейното си занимание 62-годишната

жена не само помага градската среда да стане по-достъпна, но и популяризира темата сред широката

общественост.

В родния град на Рита десетки магазини и заведения вече са по-пъстри и по-достъпни за всички. Цветната идея

бързо набира популярност и...

Интервю с министър Деница Сачева

В интервю пред „Монитор“ министърът на труда и социалната политика говори за проблемите в социалната сфера и възможностите за решение, за

законите за социалните услуги и за личната помощ, за идеята за Кодекс за социална закрила и пр.

Надя Шабани в разговор за социалното предприемачество

Директорът на Българския център за нестопанско право Надя Шабани участва в предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов. Във фокуса на

разговора бяха развитието на социалното предприемачество у нас, базарът на социални предприятия „Малкото е много“ и първият у нас Съвет за

развитие на гражданското общество...

 

Проект на Заповед за изменение на Методика за разпределение на средствата по фонд

"Социална закрила" /до 12.03.2020 г./

Разработеният проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е в изпълнение на предложенията на работна група, създадена

със заповед № РД01-582/ 11.09.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за прецизиране функциите и дейността на Фонд

"Социална закрила". Във връзка с необходимостта от прецизиране на някои спорни моменти от същата се налага извършване на промени, с цел

доизясняване и изчистване на заложените текстове в Методиката. Премахва се тридесет дневния срок за обявяване на обявленията по чл. 4,

поради възможността от създаване на пречки за обстойно преценяване, изследване и планиране на насочеността на ФСЗ къ, целевите групи.

Премахват се излишни букви и думи. Създава се нов член 9а, съгласно, който при настъпване на определени предпоставки, и при наличие на

възможност, управителния съвет може да реагира и да създаде механизъм за подпомагане. Конкретизират се действията по вземане на

решение за финансиране от страна на управителния съвет. Премахва се обяснението на "Доставчици на социални услуги", което е обвързано

със "Закон за социалните услуги", тъй като същия не е влязъл в сила. Обяснява се какво означава проект да е от различен вид, по процедура за

финансиране на ФСЗ...

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/. В конкурса

могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация,

регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани

икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г...
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Конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на

културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

В конкурса могат да участват юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското

законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти за изграждане на

достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с

увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на

заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектите се изготвят по Методика за финансиране

на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания...

Социални предприятия могат да кандидатстват по операция на ОП РЧР

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Изискването към кандидатите е да са вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията на

социалната и солидарна икономика. Проектите могат да се подават в партньорство с други социални предприятия,

неправителствени организации или доставчици на социални услуги. Общините не са допустими кандидати или

партньори по операцията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 април 2020 г...

Фонд „Социална закрила“ набира проектни предложения за модернизиране на

социални услуги и в подкрепа на социални предприятия

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира набирането на проектни

предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални

предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-

монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички

проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в т. ч.

и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г...

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри

практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра...

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г...

Покана за представяне на проектни предложения по програмата

„Социален диалог – достойни условия на труд“

Целта на програмата е засилено тристранно сътрудничество между работодателски организации, синдикати и

публични органи и институции и насърчаване на дейности в полза на по-справедливи и достойни условия на труд, в

тясно сътрудничество с норвежки партньори. Програмата ще подкрепи социалния диалог, ще допринесе за

подобряване на практиките по отношение на достойните условия на труд и за улесняване достъпа до заетост...

Краен срок: 4 март 2020 г.

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)

Конкурсът за проектни предложения по схемата за малки инициативи се организира в рамките на Фонд Активни

граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

2014 – 2021 г. Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. са допринасяне за намаляването на

икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство...

Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало гражданско

общество, активни граждани и овластени уязвими групи“...

Втора сесия за подаване на проекти: до 16 март 2020 г.

Покана за представяне на предложения за 2020 г. –

Европейски корпус за солидарност

Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

доброволчески проекти; доброволчески партньорства; доброволчески екипи във високоприоритетни области; стажове и

работни места; проекти за солидарност; знак за качество...

Срокове за подаване на заявленията: 30 април 2020 г.; 1 октомври 2020 г.

Покана за представяне на проектни предложения за стимулиране

развитието на финансовите пазари за социалните предприятия

До края на март могат да се подават прокетни предложения VP/2019/015 Действия за стимулиране развитието на

финансовите пазари за социалните предприятия. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални
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иновации „EaSI“ 2014-2020. Поканата за представяне на проектни предложения е с цел да се допринесе за развитието

на пазара на социални финанси чрез проектиране и лансиране на финансови инструменти за социални предприятия и...

Краен срок: 31 март 2020 г.

 

Форум „Приемната грижа – шанс за детство в семейна среда“, Белене, 5 март 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“, Плевен,

11 март 2020 г.

Среща със заинтересовани страни за изготвяне на национален план за РДИ, Пловдив, 20 март

2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“, Русе,

март 2020 г.

Кръгла маса „Сътрудничество между социални, образователни и здравни услуги“, Габрово, 25

март 2020 г.

Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални

практики в областта на социалните дейности“, Русе, март 2020 г.

Международна практическа конференция „Ефективни подходи за подкрепа на ранно детско

развитие и междусекторно сътрудничество“, 30-31 март 2020 г.

Международен поетичен конкурс за хора с увреждания „Огърлица от разЛОМени слова”, 1

май 2020 г.

Национален форум с международно участие „Заетост за хора с увреждания“, к. к. Златни

пясъци, Варна, 16 и 17 юни 2020 г.

НАСО поздравява всички българи по повод Националния празник 3 март и

142 години от Освобождението на България!

За предстоящата седмица нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи

отправяме към:

Веселина Ботева, член на УС на НАСО, по повод рождения й ден /4 март/ 

Веска Събева, заместник-председател на НСХУ, по по повод рождения й ден /4 март/ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722, info@naso.bg

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg
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