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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
 

"Предизвикателствата пред общините и партньорството с държавата за
реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с новото

законодателство" 

Империал Пловдив Хотел & Спа, гр. Пловдив
16-17 април 2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

MЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

„Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“

ГОДИШЕН НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

ВРЪЧВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ

ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ НАСО

хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци, Варна

12-14 юни 2019 г.

 

Очаквайте скоро да бъде отворена регистрацията за участие

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Обучение в Никопол

На 3 и 4 април 2019 г. се проведе обучение на екипа на ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 за лица с психични

разстройства в с. Драгаш войвода, Община Никопол. То е част от поредица обучения, предвидени

за екипа, които целят да повишат професионалните умения и знанията на персонала за

хуманната социална работа и психосоциалната рехабилитация на потребителите в резидентните

услуги, както и за по-добро управление и контрол. След откриването на двете услуги, в края на

миналата година, персоналът премина през въвеждащо обучение, което даде базовите

компетенции на специалистите, както и насоки за подобряване достъпността на услугите до

обществените ресурси в общината.

Центърът за подкрепена заетост /Варна/ вече и във Facebook

Във фейсбук може да следите дейността на Центъра, актуална информация, новини и съобщения.

Седем години Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Разград

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3052-16-17-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3052-16-17-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3053-2019-04-14-13-19-05
https://www.facebook.com/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-375253566648572/?tn-str=k*F
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3057-2019-04-14-14-15-18


Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ в Разград отпразнува 7-годишнината си. Капацитетът на Центъра е 26 души,

за които полагат грижи 10 служители. В празника се включиха областният управител Гюнай Хюсмен и двамата му заместници Нурие

Црънгалова и Евгени Драганов, кметът д-р Валентин Василев, председателят на Общинския съвет Надежда Радославова и представители

социални услуги от общината.

Благотворителен базар в Пещера

От 8 до 12 април в центъра на Пещера Фонд за превенция на престъпността ИГА и Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие

организираха благотворителен базар. Събраните средства ще се използват за подобряване на достъпа и условията в социалната услуга.

Инвестиция в ранното детско развитие – конференция на СНЦ „Еквилибриум“

На 12 април в Семейния център ул. Доростол № 22 сдружение „Еквилибриум“ проведе конференция, посветена на една от най-актуалните

теми в страната – инвестицията в ранното детско развитие. На събитието са представени резултатите от тригодишния проект на

организацията „Творческо родителство: създаване на първия в България интерактивен център „В света на ранното детство“ – в подкрепа на

родители, педагози и социални работници“, финансиран от Фондации Велукс, както и старта на надграждащ проект „Реформа на

образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“ в партньорство с Виа колеж – Дания.

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 

Ден на отворените врати на ЦСРИ - Видин, 18 април 2019 г.

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./

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3056-2019-04-14-13-47-15
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3054-2019-04-14-13-31-07
https://naso.bg/13-news-naso-bg/2995-2019-03-11-09-29-19
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3052-16-17-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3055-2019-04-14-13-33-57
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3037-17-2021
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3005-24
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3020-17-05-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/2984-easpd-23
http://esf.bg/mig-rakovski-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-042-mig-rakovski-mp02-ip3-povishavane-na-dostapa-do-uslugi-koito/
http://esf.bg/mig-obshtina-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-vtori-priem-po-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-043-mig-obshtina-marica-m02-aktivno-vkljuc/
http://esf.bg/mig-glavinica-sitovo-krajdunavska-dobrudzha-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op002-2-052-mig-glavinica-sitovo-krajduna/
http://esf.bg/mig-belovo-septemvri-velingrad-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-017-mig-belovo-septemvri-veli/


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

2018 г. /до 18.04.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

До началото на април АСП е предоставила над 196 хиляди безплатни електронни
винетки на хора с увреждания

От януари до началото на април 2019 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) е подала към Агенция

„Пътна инфраструктура“ информация за 196 311 правоимащи хора с увреждания, на които са издадени

безплатни електронни винетки. Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата страна

продължават да приемат заявления, като към 8 април т.г. приетите заявления са 201 238.

Структурите на АСП по места – в готовност за приемане на
заявления за индивидуална оценка на потребностите

Във връзка с приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и Методиката

за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, в

дирекциите „Социално подпомагане“ е създадена организация за приемане на заявления-декларации за изготвяне на индивидуални

оценки на правоимащите лица. Заявления се приемат и в изнесените работни места към дирекциите.

Министър Петков: Уменията на работната сила ще са ключови за постигането на

икономически растеж

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в конференция на високо равнище

на тема „Бъдещето на труда“, която се проведе в Брюксел, Белгия. По време на дискусията бяха

обсъдени предизвикателствата пред развитието на пазара на труда, влиянието на дигитализацията за

възникване на нови форми на заетост, нарастващите изисквания към професионалния профил,

уменията и знанията на работната сила, както и защитата на правата на работещите в контекста на

динамичните промени в света на труда. Във форума участваха председателят на Европейската комисия

http://esf.bg/procedures/socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobrjavane-dostapa-do-obrazovanie-komponent-2/
http://esf.bg/procedures/savmestni-dejnosti-na-socialnite-partnori/
http://esf.bg/procedures/umenija/
http://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-uvrezhdanija-komponent-2/
http://esf.bg/procedures/prodalzhavashta-podkrepa-za-deinstitucionalizacija-na-decata-i-mladezhite-etap-2-predostavjane-na-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi-za-deca-i-semejstva-komponent-1-s-konkretni-beneficient/
http://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/startira-nov-razshiren-priem-na-zajavlenija-za-obuchenija-s-vaucheri-za-zaeti-lica/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4230
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4265
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4219
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4218
https://nasoki.bg/do-nachaloto-na-april-asp-e-predostavila-nad-196-hilyadi-bezplatni-elektronni-vinetki-na-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/strukturite-na-asp-po-mesta-v-gotovnost-za-priemane-na-zayavleniya-za-individualna-otsenka-na-potrebnostite/
https://nasoki.bg/ministar-petkov-umeniyata-na-rabotnata-sila-shte-sa-klyuchovi-za-postiganeto-na-ikonomicheski-rastezh/


(ЕК) Жан Клод Юнкер, вицепрезидентът на ЕК Валдис Домбровскис, еврокомисарят по заетост,

социални политики, умения и мобилност Мариан Тийсен, министри на държави-членки на ЕС по

въпросите на заетостта и социалната политика.

Зорница Русинова: Обученията по дигитални компетентности са ключови за МТСП

Обученията по дигитални компетентности са ключови в програмите на Министерството на труда и

социалната политика през следващите няколко години, защото дигитализацията е не само

бъдещето, но вече е и част от пазара на труда. Това каза заместник-министърът на труда и

социалната политика Зорница Русинова пред студенти и преподаватели в Югозападния университет

„Неофит Рилски“ в Благоевград по време MASTERCLASS WORK 4.0 на тема „Бъдещето на труда в

ерата на дигитализацията“. Събитието се организира от КНСБ и висшето учебно заведение.

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

www.naso.bg

Редакционен екип:
Георги Георгиев, председател;

Исидора Димова, редактор;
Атанаска Бонева;
Златка Иванова;
Даниел Николов;
Лина Николова

©2019 НАСО. Всички права запазени.

https://nasoki.bg/zornitsa-rusinova-obucheniyata-po-digitalni-kompetentnosti-sa-klyuchovi-za-mtsp/
https://naso.bg/

