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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.

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


ОБЩИНА БУРГАС

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Н А Ц И О Н А Л Е Н    Ф О Р У М

„Социални услуги

Междуинституционално партньорство –

предизвикателства и добри практики“

БУРГАС

4-5 ЮЛИ 2019 г.

Запазете тези дати във Вашия календар.

Очаква Ви интересна лятна програма.

Регистрацията ще бъде отворена до дни.

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 6 юни 2019 г. се проведе заседание на НСХУ към Министерския съвет, което беше председателствано от Томислав Дончев, заместник

министър-председател. На заседанието бяха одобрени проектът на Правилник за дейността и организацията на работа на Националния

съвет за хората с увреждания, проектът на Наредба за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от

възстановени осигурителни вноски на работодатели и Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от

Закона за хората с увреждания...

10 години Център за работа с деца на улицата в

Суворово

На 5 юни 2019 г., по покана на Център за работа с деца на улицата в гр.

Суворово, НАСО участва в тържественото отбелязване на 10-годишния

юбилей на услугата. По повод юбилея г-н Росен Аврамов, експерт-

координатор на НАСО, връчи поздравителен адрес на директора на ЦРДУ г-

жа Тодорова. Гости на празника бяха и кметът на Общината инж. Павлин

Параскевов, председателят на Общинския съвет Данаил Йорданов,

директорът на РДСП – Варна Димитричка Кънчева, ДСП – Вълчи дол, както и

специалисти от други социални услуги.

Екипът на Центъра беше организирал богата празнична програма с песни,

танци и други сценични изпълнения. Като на всеки рожден ден, имаше торта

и лакомства за всички деца.

Детски етнофестивал във Видин

На 5 юни в гр. Видин участници от Област Видин и гр. Крайова се включиха в Детски етнофестивал. Събитието се организира от фондация

„Подкрепа за реализация“. Със свои изпълнения участваха деца от читалищата „Славяни 2013“ и „Светъл ден“, както и от училище „Свети

Мина“ в Крайова, което е за деца със специални образователни потребности. По време на фестивала децата приготвяха традиционни ястия

и изработваха декорации с българска шевица.

20-годишен юбилей на ГС „Алтернатива 55“

На 4 юни 2019 г. с празнично настроение беше отбелязан 20-годишният юбилей на сдружение „Алтернатива 55“ в Стара Загора. През 2001 г.

сдружението е учредено и лицензирано от ДАЗД и АСП за предоставяне на социални услуги за деца и за възрастни. От тогава са

разработени и реализирани близо 100 проекта, самостоятелно и в партньорство, организирани са над 100 срещи и конференции,

специалистите на сдружението са работили и са постигнали забележителни резултати с над 300 деца и родителите им...

ПРЕДСТОЯЩО

Срещи на екипи на социални услуги и работодатели „Подкрепена заетост“, гр. Варна,

12-14 юни 2019 г.

Среща по проект ISA - Field Aperture „Изкуството и социалното включване на хората с

увреждания“, гр. Варна, 13-14 юни 2019 г.

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3127-zasedanie-nshu-06-06-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3125-10-godini-crdu-suvorovo
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3126-detski-etnofestival-vidin
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3124-20-godini-alternativa-55
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3079-sreshti-su-rabotodateli-podkrepena-zaetost
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3078-isa-field-aperture


Въвеждащо обучение на ЦОП – Перник, доставчик фондация ПИНК, гр. Перник, 24-25

юни 2019 г.

Пилотно обучение по РДИ, гр. Пловдив, 25 юни 2019 г.

Генерална асамблея на Асоциацията на европейските социални работодатели,

Брюксел, 27 юни 2019 г.

Заключителна среща по проект Туризъм, Брюксел, 27-28 юни 2019 г.

Национален форум „Социални услуги, междуинституционално партньорство –

предизвикателства и добри практики“, гр. Бургас, 4-5 юли 2019 г.

V регионална работна среща на специалистите, работещи в ЦСРИ и ДЦ, гр. Трявна, 24-

26 юли 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 "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"

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

https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3118-vyvejdashto-obuchenie-cop-pernik
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3119-pilotno-obuchenie-po-rdi-plovdiv
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3120-generalna-asambleya-aesr
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3121-zaklyuchitelna-sreshta-po-proekt-turizym
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3122-nacionalen-forum-burgas-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3123-v-regionalna-sreshta-tryavna
https://esf.bg/mig-ljaskovec-strazhica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-068-mjarka-02-mestni-iniciativi-za-zaetost-na-teritor/
https://esf.bg/mig-svilengrad-areal-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-podbor-na-proekti-za-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-046-mig-svilengrad-areal-dostap-do-z/
https://esf.bg/mig-ardino-dzhebel-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-063-mig-ardino-dzhebel-podobrjavane-na-ravnija-dostap-do-v/
https://esf.bg/mig-pomorie-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-049-mjarka-10-aktivno-priobshtavane-vkljuchitelno-s-ogled-nasarch/
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/
https://esf.bg/uo-na-op-rchr-promenja-uslovijata-za-kandidatstvane-i-prilozhenijata-kam-tjah-po-procedura-chrez-direktno-predostavjane-na-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-019-prodalzhavashta-podkrepa-za/
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/


Проект на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ /26.06.2019 г./

Проект на Методика за оценка на проекти напрограми по чл. 31 от Закона за насърчаване

на заетостта /до 18.06.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /27.06.2019 г./

План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за

демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) /07.07.2019

г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Публикуван за обществени консултации е проектът на Наредба по
чл. 17 от Закона за личната помощ

С проекта на Наредба се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за

прилагане на процедурите по сключване, изменение и прекратяване на договорните отношения, отчитане,

изплащане и контрол върху изразходването на средствата в изпълнение на заложените дейности,

свързани с предоставянето и ползването на механизма лична помощ. Представеният нормативен акт е

част от действащата от началото на 2019 г. нормативна уредба, която урежда областите и средствата за

оказване на подкрепа. Прави се следващата стъпка към дефинирането на процедурите за прилагане на механизма лична помощ, което

способства за изпълнение на държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания...

МТСП, МЗ и БЧК ще си партнират в иновативен проект за възрастни и хора с
увреждания

Над 700 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в отдалечени райони ще

получат здравни и социални услуги в домашна среда в рамките на проект на Българския червен

кръст (БЧК), който ще се реализира в партньорство с Министерството на труда и социалната

политика (МТСП) и Министерството на здравеопазването. Целта на проекта е да създаде иновативен

модел за мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция, чрез използване на

съвременните информационни и комуникационни технологии . Услугата ще бъде пилотно приложена

през следващите 4 години в общините Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и

Белоградчик, включително и в малки и отдалечени населени места. Системата ще позволи

непрекъснато, автоматично и дистанционно наблюдение на възрастните хора ...

Социалната пенсия за старост става 132,74 лв. от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 лв. на 132,74 лв. от 1 юли. Това предвижда

приетото от правителството Постановление за определяне на размера на този вид пенсия.

Увеличението ще повиши пенсиите на 136 500 души. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите,

които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост

от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната

пенсия за инвалидност и персоналната пенсия....

Информационна кампания „Промяната е в нашите

ръце“

Кампаниите са с цел популяризиране и повишаване осведомеността във връзка

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-

2030), която е подготвена от МТСП и одобрена от Министерския съвет. Приоритетите

на Стратегията бяха представени от зам.-министър Петров. Сред тях са насърчаването

заетостта на възрастните хора, стимулирането на тяхното участие в обществото,

създаването на възможности за техния самостоятелен живот, както и на капацитет и

благоприятна среда на национално и регионално ниво...

Над 500 000 нуждаещи са били подпомогнати с хранителни продукти от първа

необходимост

Близо 7000 тона хранителни продукти от първа необходимост са достигнали до над 500 000 нуждаещи се. Продуктите са

осигурени по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОПХ ФЕПНЛ). Това показват окончателните данни от кампанията по

раздаването на индивидуалните пакети с храни, която стартира на 06 декември 2018 г. и приключи през м. май т. г. ...

Нов Център за работа с деца на улицата в Карлово

Проектът „Център за работа с деца на улицата“ е стартирал преди няколко години като част от Интегрирания

план за градско възстановяване и развитие. С него се допълва и надгражда широкият кръг предоставяни

социални услуги в общината, те стават вече осем. Това каза кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов

на официалната церемония и полагане първа копка за изграждане на Центъра, състояла се на 7 юни.

В социалната услуга ще бъдат обхванати 30 деца от общината, от всички етноси и рискови групи. Центърът ще

бъде на два етажа с помещения за занимания и специализирани кабинети. Предвиждат се индивидуална

работа с всяко дете и с неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински услуги и обучение

https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4390
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4382
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4395
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4414
https://nasoki.bg/publikuvan-za-obshtestveni-konsultatsii-e-proektat-na-naredba-po-chl-17-ot-zakona-za-lichnata-pomosht/
https://nasoki.bg/mtsp-mz-i-bchk-shte-si-partnirat-v-inovativen-proekt-za-vazrastni-i-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/sotsialnata-pensiya-za-starost-stava-132-74-lv-ot-1-yuli/
https://nasoki.bg/informatsionna-kampaniya-promyanata-e-v-nashite-ratse/
https://nasoki.bg/nad-500-000-nuzhdaeshti-sa-bili-podpomognati-s-hranitelni-produkti-ot-parva-neobhodimost/
https://nasoki.bg/nov-tsentar-za-rabota-s-detsa-na-ulitsata-v-karlovo/


в санитарно-хигиенни навици, ограмотяване на децата, придобиване на родителски умения...

Нова социална услуга за възрастни хора в невъзможност за

самообслужване в Свищов

На 14 юни от 11:00 в гр. Свищов, ул. „Княз Борис І“ № 36, ще се проведе събитие по повод стартиране на

дейностите по преустройство, СМР и промяна на предназначението на съществуваща сграда за целите

на проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за

самообслужване” Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“,

П р и о р и т е т н а  о с  „ Р е г и о н а л н а  с о ц и а л н а  и н ф р а с т р у к т у р а “ ,  п р о ц е д у р а  „ П о д к р е п а  з а

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”. Основна цел е

осигуряването на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на

нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за

самообслужване....
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