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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Хотел Рамада, гр. София

28 февруари 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Участие на НАСО в заседание на Консултативния съвет по Корпоративна
социална отговорност

На 4 февруари 2019 г. в МТСП се проведе заседание на Консултативния съвет

по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната

политика, на който НАСО участва като член. Целта на срещата беше да се

обсъди проектът на Стратегия по КСО 2019-2023 г. Заседанието води д-р

Теодора Тодорова (дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и

социални инвестиции“), която представи Стратегията.

В срок до 15 февруари 2019 г. членовете на КС могат да представят допълнителни предложения, както и текстове по

подготовката на първия План за действие в изпълнение на Стратегията. НАСО ще внесе подобни предложения. Във връзка с

това се обръщаме към нашите партньорите и членове с молба да изпратят свои предложения, ако имат такива, в срок до 13

февруари 2019 г. на e-mail: info@naso.bg.

НАСО внесе предложения по проекта на Национална стратегия

за детето

В рамките на обществените обсъждания по проекта на Национална програма за закрила на детето

2019-2030 експертите на НАСО и членове на работната група за социални услуги за деца проведоха

поредица от обсъждания и дискусия, в резултат на което формираха общо становище на НАСО по

проекта.

 

Конкурс за есе, посветен на Световния ден на социалната работа

Конкурс за есе на социално значима тема организират от професионално направление Социални

дейности и Клуб на социалния работник в Русенски университет, община Русе чрез дирекция „Здравни и

социални дейности“ и съорганизатори в лицето на Сдружение „Център Динамика“ – Русе, Фондация

„Приятелска подкрепа“ – Русе, Сдружение „Еквилибриум“, Сдружение „Дете и пространство“, Българска

асоциация на социалните работници и Българска асоциация за образование по социална работа.
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Форум „Приемната грижа – професия и призвание. Актуални проблеми,

свързани с приемното родителство“, 21 февруари 2019 г., гр. Белене

Национален форум „Актуални промени в социалното законодателство“, 28

февруари 2019 г., гр. София

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

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“ / до 28.02.2019 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. /

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в

България 2019 - 2030 г. / до 17.2.2019 г./

Промяна в Наредба №РД-07-1 / 04.04.2016г. за реда и условията за определяне

на целевите помощи по ОПХ от ФЕПНЛ / до 07.03.2019 г./

НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето,

внесен в НС на 01.02.2019 г.

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

ПОЗИЦИЯ НА МТСП И ДАЗД ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО (2019-2030 Г.)

Основната цел, която новата Национална стратегия за детето си поставя, е всяко дете

в България, на всеки етап от детството си, да живее и да се развива в сигурна и

насърчаваща развитието му среда. Това означава на първо място да се осигури

подкрепа за повишаване на капацитета, както на родителите, така и на

професионалистите, които работят с децата. Поради това категорично отхвърляме

отправените в публичното пространство манипулативни твърдения, че „държавата противопоставя интересите на децата и

родителите“ и налага на семействата „задължителни изисквания, прескачайки ролята на родителите“.

ЗАМ.-МИНИСТЪР РУСИНОВА: В БУРГАС ЩЕ БЪДАТ РАЗКРИТИ 5 НОВИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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В община Бургас ще бъдат разкрити 5 нови социални услуги, които ще обслужват

деца в риск или с нужда от специализирана помощ. Това съобщи в Бургас

заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Предстои изграждането на Център за обществена подкрепа, Дневен център за

подкрепа на деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени

увреждания, Преходно и Наблюдавано жилище. В момента в Бургас

функционира Дом за медико-социални грижи за деца с капацитет около 100

деца. Те ще бъдат изведени и настанени поетапно в новите услуги.

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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