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НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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„Социални услуги

Междуинституционално партньорство –

предизвикателства и добри практики“

БУРГАС

4-5 ЮЛИ 2019 г.

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Международен форум Варна 2019

С високи очаквания и със силен интерес над 200 участници от България и Европа се

включиха в традиционния форум във Варна, който тази година се проведе в международен

формат и беше кулминационната част от поредица събития в програмата на НАСО,

посветена на 10-годишнината на организацията. Международният форум „Партньорство за

по-добри социални услуги, заетост и развитие“ и съпътстващите събития се състояха на 13 и

14 юни 2019 г. в к. к. Златни пясъци. Събитието се организира от Министерството на труда и

социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с

увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, Националния

алианс за социална отговорност и Община Варна.

 

Форума откри председателят на Националния алианс за социална отговорност г-н Георги

Георгиев. Във встъпителното си слово той очерта най-важните моменти от развитие на 20-

годишната идея за създаване и работа на подобна организация. Тези 20 години включват

10-годишно национално и европейско партньорство преди учредяването на Алианса и още

10 години след неговата юридическа регистрация. Представени бяха основните постижения

досега и и важни теми, по които работата не е приключила и ще се работи през следващите

години. Представени бяха и основните партньори и членове, допринесли за създаването и

успешната дейност на НАСО. ...

 

Връчване на юбилейни национални награди

 

По време на тържествената галавечеря на международния форум се реализира

традиционната церемония по връчване на националните награди на НАСО. Както форумът,

така и галавечерята бяха посветени на 10-годишния юбилей и съгласно решение на

Управителния съвет през тази година наградите са юбилейни „10 години партньорство за

социална отговорност“. Подчертавайки значимостта на учредители, членове и партньори и

по повод на юбилея, УС разшири за тази година кръга на носителите на наградите и

увеличи значително техния брой...

Честване на 10-годишния юбилей на НАСО

На 13 юни 2019 г. във Варна Националният алианс за социална отговорност заедно с

партньори и приятели тържествено отбеляза своята 10-годишнина. Честването на юбилея

уважиха зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, генералният

секретар на EASPD Люк Зелдерло, председателят на Държавната агенция за закрила на

детето д-р Елеонора Лилова, изпълнителният директор на Националното сдружение на
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общините в Република България г-жа Силвия Георгиева, зам. изпълнителният директор на

АСП Мая Василева, представители на държавни институции, на общините в България, на

множество социални услуги, неправителствени организации, работодатели, университети и

др....

Тържествено Общо събрание на НАСО 2019

На 13 юни 2019 г. в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци се проведе тържествено

Общо събрание на НАСО. В рамките на дневния ред председателят на Управителния съвет

докладва отчета на УС, финансовия отчет на НАСО за 2018 г., проекта на бюджет за 2019 г. и

предложи обсъждане на стратегическите задачи до 2020 г. Отчетено беше, че през

последните години организацията разширява значително своята мрежа и вече наброява

над 2000 членове в цялата страна, нарастват и се задълбочават националните и

европейските партньорства, което увеличава възможностите на Алианса за подкрепа на

членовете и за поемане на все повече ангажименти в посока развитие на социалната сфера

в България. За работата през 2018 г. беше акцентирано върху успешното и активно участие

на организацията...

Четвърта партньорска среща по проект ISA – Field Aperture

На 13 юни 2019 г. в гр. Варна се проведе четвъртата партньорска среща по проект

„Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“

(ISA – Field Aperture), на която Националният алианс за социална отговорност (НАСО) бе

домакин. Участие в нея взеха представители на водещата организация LADAPT (Франция),

както и на партньорските организации Фондация „Hand in Hand“ (Унгария), EASPD (Белгия)

и НАСО (България). Онлайн в срещата се включи и участник в проекта от Фондация „Cope“

(Ирландия).

В рамките на събитието бе направен преглед на текущата работа на партньорите. EASPD

представи изготвения наръчник с добри практики по темата за изкуство и култура, насочени

към интеграцията на хора с увреждания....

Уъркшоп по проект ISA – Field Aperture

На 14 юни т. г. в гр. Варна се проведе уъркшоп по проект „Изкуството като средство за

социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA – Field Aperture),

организиран от НАСО. Събитието беше част от дейностите за разпространение на

резултатите по проекта. Участие в уъркшопа взеха повече от 30 души от България и Европа,

включително и хора с увреждания.

Като част от програмата на събитието Ивайло Ангелов (трудотерапевт) и Александър

Атанасов представиха дейността в Творческа къща „Вижън Арт“...

Среща с ръководители и екипи на социални услуги по проект за включваща заетост

В рамките на международния форум във Варна се състоя среща със социални услуги от

Североизточния регион и от други градове на страната. Срещата се проведе в изпълнение

на проекта „Партньорство за по-добър живот“ с основен акцент – мястото на социалните

услуги в подкрепа на заетостта на хората с увреждания. Георги Георгиев, ръководител на

проекта, направи презентация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в

България и Европа и свързаните с това задачи и дейности по проекта. В основата на

представената информация и състоялата се дискусия бяха изключително високата

безработица сред хората с увреждания в страната, нуждата от подкрепящи мерки за

развитие на включващата заетост на отворения пазар на труда...

Заседание на УС на НАСО

На 12 юни, непосредствено преди международния форум във Варна, Управителният съвет на НАСО проведе свое заседание. Обсъдени

бяха подготовката и провеждането на форума и други въпроси по текущите дейности и задачи на Алианса. Представени и дискутирани бяха

резултатите от работата на НАСО през първите пет месеца от годината и предстоящите ангажименти до края на 2019 г. Разгледани бяха

организационни въпроси, свързани с двата предстоящи национални форума – в Бургас на 4 и 5 юли и в Добрич на 26 и 27 септември т. г. УС

обърна внимание и на националните и европейски партньорства на НАСО, участието в национални съвети и работни групи...

ПРЕДСТОЯЩО

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.
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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

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

ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи

клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото

на учебната 2019/2020 година /10.07.2019 г./

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/
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4390
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4395
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4414
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4425


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...

Съветът на ЕС прие директиви за засилване на социалното измерение на Европа

Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика одобри окончателно Директивата за

баланса между професионалния и личния живот и Директивата за прозрачни и предвидими условия

на труд на свое заседание в Люксембург. И двете законодателни досиета имат ключово значение за

засилване на социалното измерение на Европа и за прилагането на принципите на Европейския

стълб на социалните права. Съгласието между министрите по заетост и социална политика на

държавите – членки на ЕС, за одобряването на директивите беше постигнато по време на

Българското председателство на Съвета през първата половина на 2018 г., когато беше уточнен общ

подход за тяхното приемане. Директивата за прозрачни и предвидими условия на труда осигурява

възможност работниците да бъдат по-добре информирани за трудовите си права....

Нов Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в Троян

Нов Дневен център за деца с увреждания и техните семейства е изграден в Троян. До средата на юли Центърът ще бъде и оборудван. В

ДЦДУ ще се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги. Проектът е финансиран от оперативна програма „Региони в

растеж“, а целта е да се осигурят условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска

рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата

за тях. Капацитетът, който Центърът може да поеме, е до 30 деца дневна грижа и 60 – консултативна.....

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните

семейства в Смолян

На 12 юни в Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни

форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в

растеж“ 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 553 159.32 лв. с ДДС, а продължителността – 24 месеца от сключването на договора

или до 12.12.2020 г. Проектът предвижда ремонт, който включва вътрешно преустройство на съществуваща сграда в Смолян (Тубдиспансер),

обзавеждане и оборудване за разкриване на социална услуга Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните

семейства...

Промени в Договора за социална сигурност между България и Русия

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Протокола за изменение на Договора за социалната сигурност между

България и Русия. Документът беше подписан на 4 март 2019 г. в София и ще влезе в сила на 30-я ден, следващ размяната на

ратификационните документи. С влизането в сила на промените се запазва възможността за придобиване на социални права от

гражданите, работили или живели на територията на двете страни. Същевременно се разрешават възникнали практически проблеми от

досегашното приложение на договора ...
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