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ОБЩИНА ДОБРИЧ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Н А Ц И О Н А Л Е Н Ф О Р У М

„Социални услуги, социално предприемачество и заетост“

Хотелски комплекс ТЕРМА ЕКО ВИЛИДЖ*****, Кранево

26 и 27 септември 2019 г.

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Пилотно обучение по ранна детска интервенция в гр. Белене

На 22 и 23 август 2019 г. Центърът за обществена подкрепа в гр. Белене бе домакин на

обучение по ранна детска интервенция. Събитието се проведе в рамките на проект „ECI

AGORA: Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и

сътрудничество“, ръководен от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за

хора с увреждания (EASPD), в който НАСО участва като партньор заедно с още 5

организации от Европа. В обучението участваха над 20 представители на детски градини

на територията на града, на двете социални услуги – ЦОП и ЦСРИ, на ОЗД, директорът

на ДСП, както и двама представители от сектора на здравеопазването – технически

секретар и педиатър....

Втора тематична дискусия на междуинституционалната работна група за разработване

на подзаконови нормативни актове по Закона за социалните услуги

На 29 август в МТСП се проведе поредното заседание на междуинституционалната работна група за

разработване на подзаконови нормативни актове по Закона за социалните услуги, в което се включи и

представител на НАСО...

Срещата протече чрез тематична дискусия, чиято цел беше да се предложат елементи на разходите, които

формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните социални услуги

и услугите, за които се разработва допълващ стандарт...

Работна среща на НАСО с Община Козлодуй

През изминалата седмица Община Козлодуй бе домакин на среща между координатора на НАСО г-жа Наталия

Христова, г-н Николай Николов – заместник-кмет на Общината и г-жа Лиляна Рашкова – директор на дирекция

„Хуманитарни дейности“. Г-н Николов и г-жа Рашкова представиха местните социални политики, новите социални

услуги, както и перспективите в развитието на социалните дейности в дунавската община. На срещата се обсъдиха

и възможностите за партньорство, в т. ч. и...

Работна среща на НАСО с Община Берковица

Координаторът на НАСО г-жа Наталия Христова посети Община Берковица и се срещна с Радослав Найденов –

заместник-кмета по европейско финансиране, туризъм и хуманитарни дейности. Тя представи дейностите на

НАСО и възможностите за подкрепа и сътрудничество. Обсъдени бяха законодателните промени, предстоящата

работа по подзаконовата нормативна уредба, както и предизвикателствата и трудностите в ежедневната работа

на общините в сферата на социалните услуги. В проведената дискусия...

Нови членове на НАСО

НАСО приветства и отправя своите поздравления към Дома за пълнолетни лица с деменция в град Казанлък, който се присъедини към

мрежата от членове на Алианса. Пожелаваме си ползотворно и активно сътрудничество!

Финал на „Лятно приключение“ на

ЦОП – Гулянци
20-годишен юбилей отпразнува

Домът за стари хора в Чернозем
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ЦОП – Гулянци (член на НАСО) отбелязваха финала на програмата

„Лятно приключение“. В нейните рамки участниците се занимаваха

с редица полезни и приятни дейности. Екипът на Центъра беше

подготвил тематични занимания с образователен, творчески,

възпитателен, социализиращ и спортен характер...

На 28 август с празнично настроение бе отбелязан 20-годишният

юбилей на Дома за стари хора в с. Чернозем. Тържеството уважиха

гости и приятели на Дома, в т. ч. кметът на Община Елхово Петър

Киров, кметският наместник в с. Чернозем Паскал Караников, Таня

Бургасчиева, Къньо Маджуров и др...

ПРЕДСТОЯЩО

Обучения по ранна детска интервенция, септември 2019 г.

Семинар в Приморско /сдружение "Сияйна зора"/, 11 септември 2019 г.

Онлайн заседание на Борда на EASPD, 13 септември 2019 г.

XII национален конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания, 10-13

септември 2019 г., гр. Приморско

Национална работна среща по темата за осиновяването, 24 септември 2019 г., БТА,

София

Супервизия ЦОП – Гулянци, 28-29 септември 2019 г., Кранево

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ "Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на

социална икономика..." /до 24.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Лом "Активно включване на най-отдалечените от пазара на

труда, подкрепа за семейства с деца" /до 05.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Социално включване на лицата с психични разстройства и с

интелектуални затруднения" /до 30.09.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Павликени – Полски Тръмбеш "Социални иновации за

активно социално включване" /до 09.09.2019 г./

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

30.09.2019 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./ 
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Разширен прием на заявления за обучения с ваучери за заети лица

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

30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 20.09.2020 г./

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

EUR-HOPE

Набиране на проекти за подкрепа на малки и средни предприятия – Програма

ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 /до 06.09.2019 г./

Набиране на проектни предложения по Схемата за малки инициативи – Финансовия

механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. /до 15.09.2019 г./

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Методика за определяне на линията на бедност за страната /09.09.2019 г./

АКТУАЛНО

Конкурс на МТСП за годишна национална
награда за социални иновации

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални

иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за пета поредна година, е да се насърчи

развитието на социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното

предприемачество. По този начин ще се повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще

бъдат отличени социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации

в сектора на социалната икономика...

Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 17.30 часа на 30.09.2019 г...

Започна набирането на
проекти по Националната програма за достъпна

жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика стартира кампания по

набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна

жилищна среда и лична мобилност. Срокът за подаване на предложенията от

кандидатите е от 21 август до 30 септември 2019 г.

Основната цел на Националната програма е  свързана с  изграждане на

достъпна среда чрез преустройство на сгради, в които живеят хора с увреждания,

както и с осигуряване на личната им мобилност. Съответно Програмата се

реализира в два компонента: „Достъпна жилищна среда“ и „Лична мобилност“... 

Получените проектни предложения и по двата компонента ще бъдат оценени и

одобрени,...

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за

финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена

заетост

От началото на тази седмица в Агенцията за хора с увреждания могат да се подават проектни

предложения 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. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на...

Избор на изпълнител за подкрепена заетост на безработни лица

с трайни увреждания или други групи в неравностойно

положение на пазара на труда

Агенцията по заетостта организира провеждането на процедура по ЗОП за директно договаряне без

предварително обявление за предоставяне на финансови средства при осигуряване на подкрепена

заетост (чл. 43а от Закона за насърчаване на заетостта). От тази преференция могат да се възползват

само посредниците, регистрирани по реда на чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗНЗ. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на
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175 000.00 лв. без ДДС за подкрепена заетост на не по-малко от 300 лица, или до 583.33 лв. без ДДС за подкрепена заетост на едно лице...

ДАЗД отправя покана за включване в инициативата
Посланик на доброто

Държавната агенция за закрила на детето се присъединява към честванията по повод

30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето и

организира Празник на доброто. Във връзка с това от ДАЗД отправят покана да се

включите като посланици на доброто. Необходимо е да изпратите истории за

представители от Вашата професионална сфера, помогнали на дете и/или семейството

му в труден момент, беда, при тежък инцидент…

Крайният срок за изпращане на историите е до 1 октомври 2019 г...

Започна кандидатстването за конкурса за достъпен европейски град

Европейската комисия стартира набирането на кандидатури за достъпен европейски град

(Access City Award 2020). Конкурсът се провежда от 2010 година насам ежегодно и чрез него се

насърчава осигуряването на равен достъп до градския живот на хората с увреждания,

признаване на усилията за повече достъпност и насърчаване на обмена на добри практики

между местните власти. За участие могат да кандидатстват градове с 50 000 и повече жители в

рамките на Европейския съюз, които са предприели действия за осигуряване на достъпност за

хора с увреждания. Крайният срок за подаване на формуляра за кандидатстване е 11 септември

2019 г. ...

Покана за избор на ЮЛНЦ за участие в тематична работна

група за разработването на новата Оперативна програма за

развитие на човешките ресурси и на новата Оперативна

програма за храни и/или основно материално подпомагане

С оглед оптимизиране на работата по разработване на програмните документи и намаляване на

административната тежест при организиране и реализиране на дейността, Министерство на

труда и социалната политика предвижда да създаде една тематична работна група с мандат да разработи и предложи за одобрение двете

оперативни програми...

Покана към ЮЛНЦ за участие в тематична работна група за разработване на оперативна

програма за подкрепа на регионите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за избор на

юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да

участват в тематичната работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на

регионите за периода 2021-2027 г. Поканата е насочена към организации, работещи в сферата на:

социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; равенството между мъжете

и жените, недискриминацията и равните възможности; образованието, науката и културата;

регионалното, териториалното или градското развитие, както и екологични организации...

Програма на Теленор за професионално развитие и

социална интеграция на хора с увреждания

Open Mind е програма на Теленор, по която се подпомагат хората с увреждания по пътя на

кариерното им развитие. Вече е стартирало петото издание на програмата. С инициативата се

дава възможност за придобиване на нови компетенции и умения, за обмен на знания при

осигурена отворена и достъпна работна среда. Основната цел е да се участниците да повишат

своята конкурентоспособност на пазара на труда. Тези, които имат интерес могат да кандидатстват за позиция в следните сфери...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

XIII Многожанров републикански фестивал на хора с увреждания

На 31 август и 1 септември Перник бе домакин на XIII Многожанров републикански фестивал на хора с

увреждания. Тази година във фестивала са участвали около 2 хиляди души. По време на събитието беше

организирана „Алея на занаятите“. Някои от участниците демонстрираха кулинарните си умения...

Нов център за кризисно настаняване на

семейства е открит в Пловдив

В Пловдив започва да функционира новоизграден Център за временно настаняване на лица и

семейства. На официалното откриване, което се е състояло с месец по-рано от предвиденото, лентата

се прерязали заместник-кметът Георги Титюков, ръководителят на проекта арх. Амада Колчева и

директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Веселина Ботева. Центърът е резултат от

изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020. Капацитетът на Центъра е 26 души. Той ще отвори врати за потребителите от 1 октомври...

Дневен център „Капчици“ предоставя безплатни услуги за децата до
ноември

По спечелен проект Дневен център „Капчици“ в Шумен предоставя безплатни услуги за децата до ноември

включително, към което могат да бъдат включени още 5 деца. Центърът е за деца със специални образователни

потребности на възраст от 7 до 18 години. Екипът се състои от логопед, психолог, социален педагог, социален работник

и възпитател....
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Нови социални услуги в община Велики Преслав

В община Велики Преслав започват работа Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с

увреждания и техните семейства. Те ще се помещават в сградата на бивша детска градина, която е била

реконструирана. В социалната инфраструктура са вложени 740 000 лв. по програма „Региони в растеж”...

Капацитетът на Дневния център е 30 деца с увреждания, а в ЦОП ще се подкрепят 50 потребители.

Услугите разполагат със...

 

В Добрич е проведена заключителна пресконференция по

проект „За моето бъдеще“

На 28 август 2019 г. в Община град Добрич е проведена заключителна пресконференция по проект „За

моето бъдеще“, който се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020...

Проектът е част от процеса на деинституционализация на деца, като дава възможност на Община град

Добрич да подобри състоянието на социалната инфраструктурата с цел за всяко дете да се осигури семейна среда и достъп до грижи и

услуги според потребностите му. Във връзка с това е ремонтиран, оборудван и обзаведен общински имот за предоставяне на нова социална

услуга – „Наблюдавано жилище“...

Долфиленд – морски фестивал с кауза

„Долфиленд“ е наречен фестивал на младежката организация „Делфините“, чието второ издание през

2019 г. се провежда на поляната до Морското казино във Варна. Децата и техните родители имат

възможност да се включат в различни занимания, сред които тази година са работилница за кукли,

състезание по джага, изработване на сувенири и пр. Фестивалът има и кауза – със събраните средства

да се подпомогнат младежите с увреждания от Дневния център „Св. Йоан Златоуст“...

Доброволчески лагер с възпитаници на социални домове в

Левски

На 29 август е открит доброволчески лагер със 150 възпитаници на социални домове от страната с мото

„Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“ и под патронажа на кмета на Общината. Град Левски за втори път

е домакин на събитието. В палатковия лагер са създадени условия участниците да се занимават в

„работилници на доброто“. Лагерът събира представители на Центровете...

Обучение на тема „Наводнение“ в

Дома за възрастни хора в Разград

На 27 август в Дом за стари хора в Разград персоналът и потребителите са обучавани как да реагират

при наводнение. В обучението са участвали представители на Регионална дирекция „Пожарна

безопасност и защита на населението“ – Разград. Първата част е била разяснителна и е съдържала

съвети как трябва да се действа при реална опасност от наводнение. По време на практическата част

на персонала и потребителите е демонстрирано как се спасяват хора във водна среда, как да облекат

спасителни жилетки, и как се използва спасителната лодка...

Заместник-министър Русинова разказва за „Мисията е

възможна“ в интервю по БНТ

В ефира на БНТ заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова говори за

кампанията „Мисията е възможна“, която вече е спечелила одобрението на над 200 експерти от

Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Кампанията се

осъществява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и получава подкрепа от много общини. На различни места в страната се провеждат

съвместни мероприятия...
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