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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.

 

П О К А Н А
ЗА

Общо събрание на

сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ 

хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци, Варна

13 юни 2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2018 г. / Докладва председателят на УС

2. Годишен финансов отчет на НАСО за 2018 г. / Докладва председателят на УС

3. Актуализация на приоритетните задачи на НАСО за периода 2015 – 2020 / Докладва председателят на УС

4. Приемане на бюджета за 2019 г. / Докладва председателят на УС

5. Връчване на юбилейни награди по повод 10-годишнината на НАСО

Каним всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители на Общото събрание.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или

чрез писмено упълномощени за това лица.

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3086-2019-05-10-16-15-49
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3086-2019-05-10-16-15-49


 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

НАСО осъществи менторство на екипа на ЦОП – Борово

Росен Аврамов, представител и експерт-координатор на НАСО, оказа методическа помощ на екипа на ЦОП – Борово чрез еднодневно

менторство по заявка (8 май 2019 г.). Менторството беше свързано с целия процес на предоставяне на услугата и включваше – методическа

и организационна подкрепа , преглед и обсъждане на документи, практики и конкретни казуси, препоръки, съвети и пр.

Председателят на ХобиСклуб и първи представител на НАСО в Добрич

навърши 75 години

На 9 май 2019 г. беше отбелязана тържествено 75-годишнината на г-

н Иван Тодоров, председател на ХобиСклуб и първи представител на

НАСО в Добрич. За да уважат празника и да поднесат своите

благопожелания,  гости в  ХобиСклуб (неправителствената

организация на хора със зрителни увреждания) бяха много приятели,

общественици, съмишленици, партньори, представители на

институции и на организации в социалната сфера и областта на

културата. В деня на своята 75-годишнина г-н Тодоров получи

сърдечни поздравления за своята общественополезна дейност,

всеотдайност и творческа енергия. Специални поздравления

направиха кметът на Община Добрич Йордан Йорданов, зам.-кметът

д-р Емилия Баева, председателят на Общинския съвет Иво Пенчев и

др. Поздравителен адрес от името на председателя на НАСО г-н

Георги Георгиев поднесе г-жа Албена Донева, директор на ДЦПЛУ,

Община Добрич и представител на Алианса

Проект „Социални услуги на едно гише“ – Община Аксаково

През последните 10 години дейността на Домашния социален патронаж в Аксаково е разширена,

разкрити са нови социални услуги като личен асистент, домашен помощник, социален асистент, Център за

обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Кризисен център за лица

пострадали от домашно насилие. Тъй като всички услуги се помещават на различни места и достъпът до

информация за тях също е различен, възниква идеята информацията са се събере на едно място. Това

Община Аксаково постига в рамките на проекта чрез създаване на Център за социални услуги на едно

гише и единен портал, достъпен от сайта на общината.

Нов доклад на EASPD относно саморегулираната подкрепа за доставчиците на услуги

Изготвеният за EASPD доклад е резултат от работата на Саймън Дъфи, Джон Далримпъл и Ник Кросби –

трима изследователи с огромен опит в областта на хората с увреждания. Докладът е разработен на базата на

личния опит на тримата изследователи и техния анализ на публикувани към момента изследвания. За целите

на доклада е проведено и онлайн проучване, с което е потърсен отговор на въпроса какво е необходимо да

се промени в услугите за хора с увреждания (n = 48, 35% хора с увреждания, 37% членове на семейството). В

целия текст са включени цитати от това проучване.

ПРЕДСТОЯЩО

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

можем повече", Средец, 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.

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3086-2019-05-10-16-15-49
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3089-2019-05-13-09-13-46
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3088-75
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3087-socialni-uslugi-na-edno-gishe-obshtina-aksakovo
https://nasoki.bg/nov-doklad-na-easpd-otnosno-samoreguliranata-podkrepa-za-dostavchitsite-na-uslugi/
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3020-17-05-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/2984-easpd-23
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3072-21-23-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3043-2019-2
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3075-detsko-systezanie-smurfs
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3076-detski-happening-shturolandiya
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3077-etnofestival-na-hora-s-uvrejdaniya
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3086-2019-05-10-16-15-49


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./

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

Процедура по ОП РЧР "МИГ – Радомир – Земен – Подкрепа за заетост и квалификация

на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи" /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

30.04.2020 г./

Процедура по ОПРЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 20.09.2020 г./

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 /до

17.05.2019 г./

Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна

стопанска дейност на хората с увреждания /до 17.05.2019 г./

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

Проект на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за
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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/
http://esf.bg/procedures/socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobrjavane-dostapa-do-obrazovanie-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/
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хората с увреждания /до 23.05.2019 г./

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

социалната пенсия за старост /2до 4.05.2019 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 ....

/до 24.05.2019 г./

Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за

условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра

на труда и социалната политика /до 10.06.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Подписани са първите 15 договора с общини за предоставяне на „Патронажна грижа“

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“ Зорница Русинова подписа първите 15 договора с общини за

предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. Над 120 общини са подали

проектните си предложения по операция „Патронажна грижа за възрастни

хора и лица с увреждания“, като 80 от проектите вече са одобрени. Общата

стойност на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти е 19,9

млн. лв. Те ще обхванат 7 939 възрастни и хора с увреждания. Проектът с най-

голям брой потребители е на община Варна. Той е на стойност над 1,1 млн.

лв. По него ще бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги на

495 потребители. Проектът с най-ниска стойност на безвъзмездната

финансова помощ е на община Якимово, област Монтана. Той е на стойност

35 159 лв. и ще обхване 50 потребители. Общо 15 общини са подали проекти в

партньорство с други общини. Очаква се още в края на м. май или м. юни да стартира предоставянето на „Патронажната грижа“ в общините.

Проектът на Правилник за прилагане на Закона за социалната и солидарна
икономика е одобрен

Правителството одобри проекта на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна

икономика. С нормативния акт се регламентират условията и редът за вписване и заличаване от регистъра на социалните

предприятия, който се води и поддържа в Министерството на труда и социалната политика.

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.

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4322
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4333
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4339
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4360
https://nasoki.bg/podpisani-sa-parvite-15-dogovora-s-obshtini-za-predostavyane-na-patronazhna-grizha/
https://nasoki.bg/proektat-na-pravilnik-za-prilagane-na-zakona-za-sotsialnata-i-solidarna-ikonomika-e-odobren/
https://naso.bg/

