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ОБЩИНА ПЛОВДИВ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПОРАДИ СИЛЕН ИНТЕРЕС СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 11 АПРИЛ

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Работна среща с Община Силистра

На 1 април 2019 г. НАСО посети Община Силистра. На срещата г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет

„Хуманитарни дейности“, представи социалните услуги, реализирани от общината и покриващи

широк спектър от потребности – на деца и семейства, на хора с увреждания, стари хора и

трудноподвижни възрастни граждани.

Среща на социални услуги от Община Силистра

В Силистра се проведе среща на социални услуги, управлявани от общинската администрация. На срещата участваха ръководителите на

социалните услуги, както и г-жа Галя Горанова, началник отдел „Образование, здравеопазване и социална политика, и г-жа Златка Иванова,

експерт-координатор на НАСО. Обсъдени бяха широк кръг от теми от местен и национален характер, пряко влияещи и регулиращи

развитието и работата на социалните услуги, в т.ч. финансовите стандарти, човешките ресурси в услугите, заетостта на хората с увреждания,

новите закони и подготовката на подзаконовата нормативна уредба.

Посещение на НАСО в Дулово

В Община Дулово се проведе среща на НАСО с ръководители на социални услуги, в която участва и г-жа Доротея Тотева, зам.-кмета на

общината. В своето въведение г-жа Тотева представи изключително активната, всеотдайна и съпричастна работа на ръководителите и

специалистите от социалните услуги в Община Дулово.

Работна среща с Община Севлиево

На срещата инж. Красимира Йорданова, заместник-кмет по Хуманитарни социални дейности, представи социалните услуги в Община

Севлиево, визията за социалното развитие на общината и възможните партньорства. С участието на Атанаска Бонева, консултант-

координатора на НАСО, бяха дискутирани дейностите, реализирани от НАСО, активното национално и международно партньорство, както и

възможностите за подкрепа и сътрудничество.

Работна среща с Община Дряново

На среща с Община Дряново НАСО обсъди възможностите за по-активно партньорство и подкрепа в развитието на социалните услуги.

Заместник-кметът Деница Вачкова представи социалните политики и дейности на общината, действащите социални услуги, реализираните

проекти, както и визията за развитие на общината предвид проблемите и предизвикателствата в социалната сфера. От името на НАСО г-жа

Атанаска Бонева отговори на някои въпроси и представи възможностите за бъдещо по-активно партньорство и подкрепа. Договорено бе

присъединяването на общината в мрежата на НАСО.

Среща на социални услуги в Община Трявна
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На срещата присъстваха специалисти от ДЦПЛУ и ДЦПЛУ СГ, ЦСРИ и ДСХ, които бяха запознати с дейностите на НАСО и възможностите за

подкрепа и сътрудничество.  Обсъдени бяха законодателните промени, работата по подзаконовата нормативна уредба,

предизвикателствата и трудностите в ежедневната работа на социалните услуги.

Среща на НАСО със SOS Детски селища България

На 5 април се състоя среща на НАСО със SOS Детски селища. Г-н Иван Христофоров, директор на програма „SOS Детско селище Велико

Търново – Габрово – Трявна“, представи селището в Трявна и разказа за организацията и дейностите, които се реализират към момента. По

време на срещата бяха обсъдени бъдещото партньорство и съвместни дейности между двете организации.

15 години Дневен център за пълнолетни лица с увреждания –

Монтана

На 5 април Дневен център за пълнолетни лица с увреждания отпразнува своята 15-годишнина. В

празника се включиха екипът на центъра и негови потребители, специалисти от социални услуги,

представители на Община Монтана и много други гости. От името на НАСО Исидора Димова връчи

поздравителен адрес на г-жа Калинка Миронова, директор на ДЦПЛУ – представителство на

Алианса в Монтана.

 Г-жа Миронова приветства гостите и с презентация ги запозна с дейностите и развитието на ДЦПЛУ

през годините. Центърът се посещава от 16 пълнолетни потребители. Там те имат възможност да

придобиват трудови умения и хигиенни навици, учат се да готвят, шият, почистват дома си, отглеждат цветя.

НАСО приема номинации за националните награди

Управителният съвет на НАСО реши да започне приема на номинации за

н а ц и о н а л н и т е  н а г р а д и  н а  а л и а н с а ,  к о и т о  щ е  б ъ д а т  в р ъ ч е н и  н а

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

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 

Благотворителен великденски базар – изложба на ДЦПЛУ, Монтана, 19 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

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./
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Процедура по ОПРЧР "МИГ ЛОМ – достъп до заетост на икономически неактивни и

безработни лица" /до 15.04.2019 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 Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и

солидарна икономика /до 20.04.2019 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./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца /до 18.04.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Наредбата за медицинската експертиза /до 14.04.2019 г./

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за

2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. /до 11.04.2019 г./

Проект на План за действие за 2019-2020 и Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за

2018 г. /до 18.04.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Министър Петков: Започва прилагането на Методиката за индивидуалната оценка на
потребностите на хората с увреждания

Започва прилагането на Методиката за извършване на индивидуална оценка на

потребностите от подкрепа за хората с увреждания, която беше приета от Министерския съвет

на 27 март 2019 г. Тя е базирана на Международната класификация на функционирането,

уврежданията и здравето на Световната здравна организация (ICF). Това съобщи министърът

на труда и социалната политика Бисер Петков на кръгла маса „Прилагане на ICF за оценка на

функционалността“.

Министър Петков обясни, че целта е с методиката да се създаде ефективен модел на

индивидуална оценка. Той ще бъде съобразен с функционалните затруднения на хората с

увреждания и  с  препятствията в  обкръжаващата среда.  Предвидено е  да  бъде

идентифицирано и желанието на човека за извършването на конкретни действия. С тази

методиката ще се прави и оценка за нуждата от социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със
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закон.

Над 1600 хора с увреждания са подали заявления за индивидуална оценка на
потребностите до 4 април

Общо 1 638 хора с увреждания са подали заявления за извършване на индивидуална оценка на

техните потребности в периода 1-4 април. Заявленията се подават в дирекция „Социално

подпомагане“ по настоящ адрес на човека с увреждане лично или чрез упълномощен от него

представител. Към заявлението се прилагат лична карта за справка, експертно решение на

ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол от лекарска консултативна комисия, формуляр за

самооценка. Индивидуалната оценка се изготвя до края на месеца, следващ месеца на

подаване на документите. Въз основа на заключенията в нея директорът на дирекция

„Социално подпомагане“ или оправомощено от него длъжностно лице издава направление за

предоставяне на определен брой часове лична помощ, социални услуги или друг вид подкрепа.

Министър Петков и министър Будай обсъдиха

сътрудничеството в социалната политика между

България и Румъния

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с министъра на труда

и социалната справедливост на Румъния Мариус-Константин Будай. Разговорът се състоя в

рамките на петото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между

правителствата на България и Румъния, което се проведе днес в Букурещ. Двамата

министри изразиха задоволство от активното сътрудничество между двете страни в

областта на труда и социалната политика и обсъдиха възможностите за задълбочаване на

партньорството в тези сфери.

Еврокомисията даде висока оценка на България за

усвояването на средствата от Европейския социален

фонд

Европейската комисия е доволна от видимите резултати от инвестициите и

изключително стабилното ниво на управление на средствата от ЕС. Това каза Андриана

Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция „Трудова заетост,

социални въпроси и приобщаване“ в ЕК по време на конференция за европейските

фондове, политиката на сближаване и целите и инвестиционните приоритети за

България през следващия програмен период 2021-2027 г., която се проведе днес в

София. България усвоява над средното за ЕС ниво средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Към момента

възстановени плащания са 31% от общия бюджет, при средно ниво от 28% за ЕС, каза Сукова.
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