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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

Европейска конференция „Инвестиции в социалните услуги, инвестиции в хората“

На 16 и 17 май в Букурещ се проведе годишната европейска конференция „Инвестиции в

социалните услуги, инвестиции в хората“. Конференцията беше открита от Андрея

Морару, президент на федерация Dizabnet, Румъния. Приветствия към участниците

отправиха и Джим Кроу, президент на EASPD, Елена Соломонеск, държавен секретар,

Министерство на труда и социалната справедливост, Румъния, Люк Зелдерло, генерален

секретар на EASPD, Диана Киряческу, Федерация на неправителствените организации,

доставящи социални услуги, Румъния.

В работата на конференцията взеха участие широк кръг специалисти и експерти от

социалната сфера от много страни в Европа, в т. ч. и представители на НАСО, и

организации – членове на НАСО и EASPD, от България.

Заседание на Постоянния комитет по заетост на EASPD

На 15 май 2019 г. се проведе заседание на Постоянния комитет по заетостта на EASPD, на което участва и Георги Георгиев, председател на

НАСО. Заседанието води председателят на Комитета Фабрицио Феа. В рамките на дневния ред членовете на Постоянния комитет

разгледаха важни въпроси, касаещи ситуацията в ЕС, ролята на профсъюзите и заетостта на хората с увреждания и социалната икономика.

На заседанието бяха представени и възможностите за проектни...

Заседание на Борда на EASPD

В Букурещ на 15 май се проведе заседание на Борда на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в

което като редовен член участва председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. На заседанието бяха обсъдени вътрешноорганизационни и

финансови въпроси, засягащи новите членове и наблюдатели, финансовите отчети и актуализации, годишния доклад за 2018 г. и др.

Членовете на Борда обсъдиха и подготовката на Генералната асамблея на 18 май. Планирана беше и срещата в Брюксел на 3 декември

2019 г., чиято цел е да се организира възможност за разговори между членове на ЕП и...

Заседание на ГИ в областта на изкуствата на EASPD

На 17 май в Букурещ се проведе среща на участниците в Групата по интереси в областта на изкуството на

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). В срещата като

представител на НАСО участва Даниел Николов. Пред участниците беше представен проектът „Знак и звук“ и

Иновативният двуезичен театър (ИДТ / IBT). Техника, която се прилага като включващ театрален формат – част

от новите начини за създаване и разширяване на приобщаващото изкуство. На срещата бяха споделени

добри практики от ...

Генерална асамблея на EASPD

На 18 май в Букурещ се проведе Генерална асамблея на EASPD, в която взеха участие и председателят на НАСО Георги Георгиев и

представители на организации от България – членове на EASPD. В рамките на заседанието бяха представени и обсъдени широк кръг от

организационни въпроси. Избран бе нов член на Борда на EASPD. На заседанието беше представена и информация за ...

Среща на председателя на НАСО с генералния секретар на EASPD

На 16 май в Букурещ се проведе работна среща между председателя на НАСО г-н Георги Георгиев и генералния секретар на EASPD г-н Люк

Зелдерло. Обсъдени бяха въпроси, свързани с работата и партньорството на EASPD и НАСО, както и организацията и провеждането на

международния форум във Варна на 13 и 14 май т. г.

Национална работна среща – Заедно можем повече

„Децата – нашият образ в огледалото“

В Трансграничния културен център за деца в град Средец на 17 май се състоя поредната работна

среща – част от националната инициатива „Заедно можем повече“, на тема „Децата – нашият образ в

огледалото“. Средец е домакин за трети път на срещите, които се провеждат за осма поредна година.

Събитието се организира от Община Средец, Националния алианс за социална отговорност и Центъра

за обществена подкрепа в гр. Средец и събра около 65 специалисти от 10 града в страната – членове и

представителства на НАСО.

Приветствие към гостите отправи кметът на Община Средец г-н Иван Жабов. От името на НАСО, на г-н

Георгиев и лично от свое име участниците поздрави и г-жа Атанаска Бонева – консултант-координатор

на Алианса. Встъпление към темата с теоретични експозета направи г-жа Димитрина Проданова...

Съветник по темата за достъп до правосъдие на УНИЦЕФ посети КСУДС,

Община Пловдив

На 17 април г-н Фени Какама, съветник от регионалния офис на УНИЦЕФ в Женева по темата за

достъп до правосъдие, посети Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални

услуги за деца и семейства в гр. Пловдив. Той се запозна с работата на екипа и успя да

присъства лично на щадящо изслушване на дете.

Екипът на ЦОП развива услуги за деца, участващи в съдебни производства от 2012 г., когато по

инициатива на Община Пловдив и ръководителя на Комплекса е изградена т. нар. Синя стая –

специализирано помещение за изслушване/ разпит на деца, участващи в правни процедури.

Към момента на нейното създаване синята стая е петата в България и единствената, изградена
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в рамките на социална услуга, чийто доставчик е община.

ПРЕДСТОЯЩО

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.

Представителства и членове на НАСО ще отбележат Щъркелов ден

Денят на детето в Пловдив, 1 юни 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

Процедура по ОП РЧР МИГ Лясковец – Стражица "Местни инициативи за заетост на

територията на общините Лясковец и Стражица" /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Свиленград – Ареал "Достъп до заетост на територията на

Свиленград – Ареал" /до 30.06.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Ардино – Джебел "Подобряване на равния достъп до

възможностите за учене през целия живот" /до 28.06.2019 г./

Процедура по ОП РЧР 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 ОП РЧР 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 ОП РЧР МИГ Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа "Социално-

трудова и здравна интеграция" /до 03.06.2019 г./ 

Процедура по ОП РЧР 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 ОП РЧР "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2" /до

16.12.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "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./ 

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"
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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 ОП РЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

30.04.2020 г./

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

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

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

хората с увреждания /до 23.05.2019 г./

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

социалната пенсия за старост /до 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 ....

/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./

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

България и Германия подписаха двугодишна Работна програма за сътрудничество в
областта на труда и социалната политика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и Ролф Шмахтенберг,

постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия,

подписаха двугодишна Работна програма за сътрудничество в областта на труда и социалната

политика, обхващаща периода 2019-2020 г.

По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани със заетостта, професионалната

квалификация, пазара на труда, управление и използване на средствата от Европейския социален

фонд, прилагане на регламентите на ЕС в областта на координация на системите за социална

сигурност. Акцент беше поставен и върху социалното подпомагане и социална интеграция, равните

възможности за хората с увреждания, трудовото право, безопасността и здравеопазването при работа.

Информационно събитие на ОП РЧР и WEBIT FESTIVAL 2019

Значението на дигиталните умения на работната сила и все по-нарастващото им влияние за

успешна реализация в съвременния пазар на труда бяха основната тема на Информационното

събитие на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за 2019 г. Форумът

се проведе в рамките на международното технологично изложение WEBIT FESTIVAL 2019 на 14 и

15 май. Около 1400 посетители имаха възможността от първо лице да видят бъдещето на

технологиите, образованието и медиите.

Посетителите на форума се запознаха с различни практични примери за това какви умения и

знания ще бъдат най-полезни за тях. В първия ден на фестивала те видяха най-напредналите

технологии в роботиката, присъстваха на демонстрация на робот-компаньон, чуха презентации

за развитието на технологиите в космическия и самолетен бизнес и промените в картовите разплащания.

Официално откриване на Комплекс за социални услуги в

Пловдив

https://esf.bg/startira-nov-razshiren-priem-na-zajavlenija-za-obuchenija-s-vaucheri-za-zaeti-lica/
https://esf.bg/mig-radomir-zemen-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-060-mig-radomir-zemen-podkrepa-za-zaetost-i-kvalifikacija-n/
https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4320
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
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4360
https://nasoki.bg/balgariya-i-germaniya-podpisaha-dvugodishna-rabotnata-programa-za-satrudnichestvo-v-oblastta-na-truda-i-sotsialnata-politika/
https://nasoki.bg/informatsionno-sabitie-na-op-rchr-i-webit-festival-2019/
https://nasoki.bg/otkriha-kompleks-za-sotsialni-uslugi-v-plovdiv/


На 16 май официално беше открит Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария Луиза“ от зам.-

кмета на Община Пловдив Георги Титюков и директора на дирекция „Социална политика“

Веселина Ботева. От началото на май т. г. бившият Дом за деца, лишени от родителска грижа

„Княгиня Мария Луиза“ е преобразуван в Комплекс за социални услуги. В новооткрития Комплекс

ще се помещават два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания за по 15

деца и едно Преходно жилище за осем младежи от 16 до 20 години.

Нов Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в Казанлък

С водосвет и в присъствието на много гости беше открит Дневен център за подкрепа на деца с

тежки множествени увреждания.  Предвижда се в Дневния център да се предлагат

разнообразни услуги в зависимост от индивидуалните потребности на децата. За тази цел са

ремонтирани и оборудвани помещения в един от корпусите на Детска ясла № 6 в града. В своето

обръщение кметът на Община Казанлък Галина Стоянова каза, че това е нов тип услуга за

общината, която тепърва ще се изпълва със съдържание. Кметът подчерта значимостта на

социалните услуги в процеса на приобщаване и оцени положително работата на дневните

центрове за деца с проблеми, защитените жилища и центровете от семеен тип в общината.
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