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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ОБЩИНА ВАРНА

MЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

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

ЧЕСТВАНЕ НА 10 ГОДИНИ НАСО

ВРЪЧВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНИ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ

хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци, Варна

13-14 юни 2019 г.

С чувство на отговорност, уважение и благодарност Ви каним да участвате в

международен форум, посветен на 10-годишно активно и резултатно европейско и

национално партньорство в областта на социалните услуги и заетостта.

Програмата на форума включва честване на 10 години НАСО и връчване на юбилейни

национални награди.

 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

8 години ЦСРИ на лица с онкологични заболявания – Пазарджик

На 2 май Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания в гр.

Пазарджик отбеляза тържествено своята 8-годишнина. В празника се включиха екипът и потребители на

Центъра, доброволци и гости. Поздравления към екипа на Центъра и неговия управител г-жа Мария

Чергарова отправиха кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов, заместник областният управител г-н

Петър Белчев, директорът на РДСП г-жа Димитрия Гърдева, директорът на дирекция „Социални

дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново г-жа Росица Димитрова и др. Поздравителен

адрес по повод годишнината на ЦСРИ ЛОЗ поднесе и НАСО.

Нови членове на НАСО

НАСО приветства и отправя своите специални поздравления към новите си членове – Програма SOS Детско селище Велико Търново –

Габрово – Трявна към SOS Детски селища България и НЧ „Алеко Константинов – 1954“, град Пловдив. Надяваме се сътрудничеството ни да

бъде ползотворно.

Работна група за разработването на подзаконовата нормативна уредба към ЗСУ

Министерството на труда и социалната политика отправи предложение Правилникът за прилагане на ЗСУ, Наредбата за планирането на

социалните услуги, Наредбата за качеството на социалните услуги и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите,

осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, да бъдат разработени, като се

извършват обсъждания в рамките на работната група за разработване на ЗСУ, за да се осигури приемственост и като се има предвид

натрупаните от членовете на групата опит и познания относно новата нормативна рамка. НАСО подкрепя направеното предложение и

потвърди своето участие в работната група.

Дни на социалните услуги в Димитровград

В края на месец април в Община Димитровград се проведоха Дни на социалните услуги,
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които се организират за четвърта поредна година и са част от националната кампания на

ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Мисията е възможна“ на Министерство на труда и

социалната политика. В събитието участие взеха зам.-министърът на труда и социалната

политика Зорница Русинова, специалисти и потребители на социални услуги. Програмата

включваше базар на изделия, изработени от потребители на социални услуги, концерт,

кръгла маса на тема „Деинстуционализацията на деца – Мисията е възможна“, театър,

великденска работилница и др. събития, които представят дейността на социалните услуги

в общината.

ПРЕДСТОЯЩО

IV международен етнофестивал BG-SRB, 10 май 2019 г.

Работна среща "Децата – нашият образ в огледалото“, част от инициативата „Заедно

можем повече", 17 май 2019 г.

Годишна европейска конференция "Инвестиции в социалните услуги, инвестиции в

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

Пилотно обучение по проект ECI Agora "Развитие на услуги за ранна детска

интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество", гр. Варна, 21-23 май 2019 г.

XIII конференция на EUSE за "Подкрепена заетост", Амстердам, 27-29 май 2019 г.

Детско спортно състезание "Смърфовете", гр. Видин, 28 май 2019 г.

Детски хепънинг "Щуроландия", гр. Видин, 1 юни 2019 г.

Етнофестивал на хора с увреждания BG-RO, гр. Видин, 5 юни 2019 г.

Общо събрание на НАСО, гр. Варна, 13 юни 2019 г.

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

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 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./

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

– Компонент 2" /удължена до 10.05.2019 г./
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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./ 

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./

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 Национална програма за заетост на хората с увреждания /22.05.2019 г./

Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за

хората с увреждания /23.05.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на

социалната пенсия за старост /24.05.2019 г./

Проект на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на

средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по

назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и ....

/24.05.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

За семейни помощи за деца ще се кандидатства с по-малко документи

При кандидатстване за семейни помощи за деца родителите ще представят по-малко документи. Това

е заложено в одобрените от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за

семейни помощи за деца. Приетите промени предвиждат при отпускане на месечни помощи за

отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, да не

се изисква служебна бележка за извършени имунизации и профилактични прегледи, ако Агенцията за

социално подпомагане може да провери необходимата информация по служебен път. Същото ще важи

и при кандидатстване за месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година и за

месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Одобрена е кандидатурата на България за седалище на Европейския орган по труда

Правителството одобри кандидатурата на България за седалище на Европейския орган по труда. Обсъждането на предложението за

регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на новата структура започна през март 2018 г. в рамките на Българското

председателство на Съвета на Европейския съюз.

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
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