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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Национален форум Пловдив

На 16 и 17 април 2019 г. в Империал Пловдив Хотел и Спа се проведе национален форум „Предизвикателствата пред общините и

партньорството с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с новото законодателство“, организиран от

Община Пловдив и Национален алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и

Агенцията за социално подпомагане. На събитието участваха около 150 представители на общините в България, както и на доставчиците и

екипите на социални услуги от цялата страна. Гости на форума бяха зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница

Русинова, зам.-кметът на Община Пловдив г-н Георги Титюков, председателят на НАСО г-н Георги Георгиев, представители на държавни и

общински институции от социалната сфера.

Среща с работодатели в Пловдив

На 15 април в гр. Пловдив се проведе среща на екипа на Национален алианс за социална отговорност с

работодатели от региона. В срещата се включиха над 40 участника – работодатели от корпоративния,

административния, социалния и други сектори, представители на специализирани институции от

сферата на заетостта, Агенция по заетостта, представители на работодателски организации, местни

власти, неправителствения сектор и др.

Заседание на Управителния съвет на НАСО

На 15 април в гр. Пловдив се състоя заседание на Управителния съвет на Национален алианс за социална отговорност. В рамките на

дневния ред УС обсъди изпълнението на годишната програма на НАСО за 2019 г. и необходимостта от актуализация и някои допълнения в

нея. Дадена беше положителна оценка за възприетия подход за провеждане на поредица от национални форуми и събития, целящи да

осигурят възможност за участие на най-голям брой институции и организации.
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Среща със социални услуги в Пловдив

На 16 април в Пловдив в рамките на национален форум, организиран и проведен от НАСО се състоя среща със социални услуги от Южна

България. На срещата беше обсъдени широк кръг от аспекти, отнасящи се и обуславящи партньорствата му социалните услуги,

работодателите, местните и държавни власти и всички заинтересовани страни за подкрепа и включване на хората с увреждания на

отворения пазар на труда.

Община Пловдив с юбилейна награда на НАСО

На 16 април 2019 г. бе проведена церемония по връчване на награди на НАСО. Голяма юбилейна

награда в категорията Общини „10 години партньорство за социална отговорност“ получи Община

Пловдив. Общината е отличена заради своята активна дейност, устойчиви и последователни

политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Церемонията по връчването

беше част от програмата на национален форум „Предизвикателствата пред общините и

партньорството с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с

новото законодателство“ в гр. Пловдив. Наградата беше връчена от зам.-министъра на труда и

социалната политика г-жа Зорница Русинова.

Юбилейна награда на НАСО за КЦМ 2000 АД

В рамките на национален форум в Пловдив г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, обяви

носителя на голямата юбилейна национална награда на Алианса в категория Корпорации – КЦМ

2000 АД, гр. Пловдив. Преди връчването на наградата г-н Георгиев представи 10-годишното

изключително ползотворното партньорство между КЦМ и НАСО, подчерта иновативния и

европейски опит на корпорацията, нейния освен икономически ефективен и изключително

адекватен и хуманен подход, който заслужава признание и буди възхищение. КЦМ 2000 получи

наградата заради цялостен принос в социалното и икономическо развитие на страната.

Наградата бе връчена от зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница

Русинова на г-н Никола Добрев, председател на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД

Среща с работодатели в Пещера

На 17 април в гр. Пещера се проведе среща на Националния алианс за социална отговорност с

работодатели от различни сфери в региона. След представената презентация за заетостта на

хората с увреждания се проведе активна дискусия по темата и представените цели, задачи и

дейности по проекта „Партньорство за по-добър живот“, реализиран от НАСО. В дискусията

взеха участие зам.-кметове и представители на общини от региона, представители на дирекция

„Бюро по труда“, представители на големи и по-малки корпорации от региона и работодатели с

различен предмет на дейност.

НАСО приема номинации за националните награди

Управителният съвет на НАСО реши да започне приема на номинации за

националните награди на алианса, които ще бъдат връчени на международния форум

във Варна на 13 юни 2019 г. По повод на 10-годишнината на Национален алианс за

социална отговорност тази година наградите ще бъдат юбилейни и ще се връчват за

принос в социалното развитие на България за периода 2010 – 2019 г. Традиционно

наградите ще се връчват в категории: Общини, Неправителствени организации,

Корпорации (работодатели), Социални услуги, Индивидуални награди. Във връзка с

това НАСО се обръща към всички свои членове и партньори за номиниране на

предложения за посочените категории, придружени от кратка обосновка и изпратени

на ел. поща info@naso.bg или до НАСО, гр. София, ул. „Сердика“ 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722. Краен срок 25 април 2019 г.

ПРЕДСТОЯЩО

Дни на социалните услуги в Димитровград, 22-24 април 2019 г. 

Благотворителен концерт под надслов "Ръка за ръка", посветен на Международния

ден на младежката солидарност – 24 април, гр. Ямбол

Работна среща „Децата – нашият образ в огледалото“, 17 май 2019 г.

Годишна европейска конференция „Инвестиции в социалните услуги, инвестиции в

хората”, 16-17 май 2019 г., Букурещ, Румъния

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по

процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и

младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални
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услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“

Процедура по ОПРЧР МИГ Поморие “Активно приобщаване, включително с оглед

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за

заетост“ /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОПРЧР МИГ Раковски –МП02/ИП3 – "Повишаване на достъпа до услуги,

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и

социални услуги от общ интерес" /до 28.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР МИГ – Община Марица М02 "Активно включване – младежи" /до

30.04.2019 г./

Процедура по ОПРЧР МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа – "Социално-

трудова и здравна интеграция" /до 03.06.2019 г./ 

Процедура по ОПРЧР "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване,

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост" /до 31.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2" /до

16.12.2020 г./

Процедура по ОПРЧР "Съвместни дейности на социалните партньори"

/до 07.05.2019 г./ 

Процедура по ОПРЧР "Умения" /до 03.05.2019 г./ 

Процоцоцедура по ОПРЧР "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

– Компонент 2" /удължена до 10.05.2019 г./Процедура по ОПРЧР "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 ОПРЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско

развитие" /до 30.04.2020 г. /

Стартира нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери за заети лица

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник

социални дейности“ /до 15.05.2019 г./

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за социалните

услуги, финансирани от държавния бюджет /до 28.04.2019 г./

Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за

хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти /до 17.05.2019 г./

Методика за финансиране на проекти за рехабилитация на хората с увреждания

/17.05.2019 г./

Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна

стопанска дейност на хората с увреждания /17.05.2019 г./

Проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност по § 7 от

Заключителните разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна

икономика /до 01.05.2019 г./
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НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Обществените консултации по проекта на Националната стратегия
за детето продължават

Във връзка с проявената активност в българското общество към проекта на Националната стратегия за

детето (2019-2030 г.), Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на

детето продължават обществените консултации. Всички заинтересовани лица и организации могат да

и з п р а щ а т  с в о и т е  к о н к р е т н и  к о н с т р у к т и в н и  п р е д л о ж е н и я  н а  с л е д н и я  е - m a i l :

Strategia.Consult@sacp.government.bg, до 31 май 2019 г.

Тенденции: повишава се интересът към приемната грижа

През март т.г. 103 деца са настанени в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“,

а за 97 настаняването е прекратено. Това отчита ежемесечният анализ, подготвян от

Националния екип за организация и управление на проекта, според който общият брой

на децата, отглеждани в приемни семейства в 147 общини към 31 март т.г., е 1996. От тях

182 са с увреждания, като при стартирането на социалната услуга на 01.01.2016 г. децата

с увреждане в 82 общини бяха 106.

Работна група към проекта „Приеми ме 2015“ ще

предложи основните параметри на стандарт за

държавно делегирана дейност „Приемна грижа“

На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме

2015“ прие решение да бъде сформирана работна група, чиято задача ще бъде да изготви предложение за основните параметри на

стандарт за делегирана от държавата дейност „приемна грижа“ и за промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и

утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и в Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната

услуга „приемна грижа”. В състава на групата влизат представители на Националното сдружение на общините в Република България,

Национална мрежа за децата, УНИЦЕФ България, Националната асоциация по приемна грижа.
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