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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

 

ИНВЕСТИЦИЯТА В КАДРИТЕ – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 

Хотел Картоон, гр. Разград

21-22 март 2019 г.

ОБЩИНА РАЗГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Национален форум „Актуални промени в социалното законодателство“

Около 150 участници, представители на общините в

България, ангажирани със социалните дейности и

услуги и представители на доставчиците и екипите

на социални услуги от цялата страна, членове и

партньори на НАСО се включиха в национален

форум „Актуални промени в социалното

законодателство“ на 28 февруари 2019 г. в София.

Събитието беше организирано от Столична община

и Националния алианс за социална отговорност в

партньорство с Министерството на труда и

социалната политика и Агенцията за социално

подпомагане. Националната среща е част от

поредица събития в тазгодишната програма на

НАСО, посветена на 10-годишнината на организацията. Във форума взеха участие зам.-министърът на труда и социалната

политика г-жа Зорница Русинова, зам.-кметът на София г-жа Албена Атанасова, председателят на НАСО г-н Георги Георгиев,

експерти от МТСП и АСП и специалисти от НАСО.

Среща на председателя на НАСО Георги Георгиев с министър Бисер Петков

На 26.02.2019 г. в гр. София се проведе среща между председателя на НАСО Георги

Георгиев и министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. На срещата бяха

обсъдени основни теми и въпроси, съдържащи се в работата на НАСО, партньорството

с МТСП и приносът на алианса при формирането и развитието на социалните политики

и социалните услуги в България. Споделено беше общото задоволство от участието на НАСО по програмата

на Българското председателство на Съвета на ЕС и високата оценка, дадена от участниците, гостите и партньорите от

България и Европа за европейската конференция, организирана от НАСО в рамките на Председателството. Тази висока

оценка даде възможност традиционният национален форум на НАСО през 2019 г. да прерасне в международен, който ще се

проведе през месец юни във Варна. Г-н Георгиев покани министър Петков да вземе участие в програмата на форума, в

честването на 10-годишнината на НАСО и в церемонията по връчване на националните награди. Министърът прие поканата с
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удовлетворение и лични впечатления от миналогодишната европейска конференция и с желание за още по-добро развитие

на този модел на партньорство.

Национална информационна кампания по повод Световния ден на социалната

работа

За втора поредна година НАСО стартира Национална информационна кампания по повод

Световния ден на социалната работа – 19 март, 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, работещи в нея и ролята на

човешките взаимоотношения в сферата. Каним всички да се присъединят към кампанията, като за

целта очакваме идеите и предложенията да бъдат изпращани до нас в срок до 18 март 2019

година на имейл consult@naso.bg. По време на Националния форум на 21 и 22 март 2019 г. в град

Разград, посветен на празника ще бъдат отличени най-интересните и съдържателни инициативи. 

 

ПРЕДСТОЯЩО

Въвеждащо обучение за служители в социални услуги за деца, 13 и 14 март

2019 г., гр. Пловдив

Национален форум „Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на

социалните услуги“, 21-22 март 2019 г., Хотел „Картоон“ , гр. Разград

Национална информационна кампания по повод Световния ден на

социалната работа, март 2019 г.

Благотворителен базар, Община Бургас, 15-17 март 2019 г. 

Национален форум „Предизвикателствата пред общините и партньорството

с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие

с новото законодателство“, 16-17 април 2019 г., Империал Пловдив Хотел &

Спа, гр. Пловдив    

Годишна европейска конференция „Инвестиции в социалните услуги,

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

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово" –

 "Обучение на заети лица" /до 27.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална

икономика" /до 27.03.2018 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица" – Достъп до

заетост и обучения“ /до 07.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите" /до

29.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – общини Момчилград и Крумовград" – "Грижа и

подкрепа за независим живот" /до 25.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – общини Момчилград и Крумовград" – "Добри и

безопасни условия на труд" /до 02.04.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Община Марица М05 "Активно включване –

уязвими групи" /до 24.03.2019 г./
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Процедура по ОПРЧР "МИГ Троян, Априлци, Угърчин – Уча и работя" /до

04.03.2019 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" /до 15.03.2019 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. /

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с

увреждания /до 23.3.2019 г./

Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите

от подкрепа за хората с увреждания /до 23.3.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център

"Фонд за лечение на деца" /до 21.3.2019 г./

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за

условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване

изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната

реинтеграция /до 15.03.2019 г./

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Награди за отговорен бизнес 2018   

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) връчи Наградите

за отговорен бизнес 2018 на официална церемония на 26

февруари. Общо 111 корпоративни проекти с кауза, осъществени

от 73 компании участваха в конкурса за корпоративна социална

отговорност и устойчиво развитие в България.

Годишните награди за отговорен бизнес се организират от БФБЛ

за 16-а поредна година и имат за цел да насърчат и

популяризират високите стандарти и добрите практики на

частния сектор в сфери като образование, екология, развитие на

служителите, подкрепа за местните общности и цялото

общество. Конкурсът отличава най-успешните и въздействащи

корпоративни социални проекти, като в същото време дава

представителна картина на усилията на компаниите за

отговорно и устойчиво развитие.

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Обществено обсъждане на проекта на Правилник за прилагане на закона за
хората с увреждания

Проектът на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е публикуван за

обществени консултации (със срок до 23 март 2019 г.). С Правилника се регламентира редът и
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начинът за прилагането на Закона за хората с увреждания, приет в изпълнение на Програмата

за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., в частност на

Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на

индивидуалните потребности“ и Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни

добавки за хора с увреждания“, както и в съответствие с изискванията на Конвенцията за правата

на хората с увреждания на ООН и с приоритетите на релевантните национални стратегически документи. При изготвяне на

проекта на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания са съобразени всички законови делегации,

разписани в Закона за хората с увреждания.

Министър Петков: Качеството на услугите на домовете за стари хора ще се
подобрява

Реформата в областта на социалните услуги предвижда домовете за стари хора да продължат да

съществуват като предоставящи резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна

възраст. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред медии във

Велинград, където посети Дом за стари хора. Той подчерта, че реформата предвижда

постепенно да се закриват институциите за пълнолетни лица с умствена изостаналост и психични

разстройства. Домовете за стари хора, които към момента са 82 в страната и се финансират от

държавата годишно с над 50 млн. лв., ще се реформират в съответствие със стандартите за

качеството на тази услуга, които ще се определят в отделна Наредба. Целта е всички домове за стари хора да отговарят на

определени стандарти и качеството на техните услуги да се повиши. Предвижда се създаването и на Агенция за качеството на

социалните услуги, която ще лицензира доставчиците на социалните услуги и ще осъществява контрол за спазването на

стандартите, коментира министър Петков.

Зам.-министър Петрова обсъди демографската политика, доходите от труд и

социалната икономика на среща в Кюстендил

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова обсъди

демографската политика, жизнения стандарт, доходите от труд и социалната

икономика по време на дискусия в Кюстендил. 

Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена България, е

демографската ситуация в страната и застаряването на населението. Големите

различия в страната ни накараха да започнем регионални срещи, които са насочени

към най-засегнатите региони, заяви зам.-министър Петрова. 

Към момента в страната има около 4 700 социални предприятия. Предстои през

месец май тази година да се създаде регистър на социалните предприятия, като ще бъдат предложени насърчителни мерки

за създаването на нови фирми в социалната икономика, отбеляза зам.-министър Петрова.

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

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

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