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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.

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване

На 21 юни 2019 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на Националния съвет по въпросите на

социалното включване към Министерския съвет, в което участва и представител на НАСО. Дневният ден включваше представяне и

обсъждане на Доклад за изпълнението за 2018 г. на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия

за дългосрочна грижа...

Юбилейна национална награда на НАСО за Община Велико Търново

На 24 юни 2019 г. в сградата на Община Велико Търново се проведе среща между ръководството на Общината и председателя на

Националния алианс за социална отговорност. На срещата присъстваха и ангажирани със социални дейности във Велико Търново

специалисти и много журналисти...

В рамките на срещата г-н Георгиев обяви, представи и връчи учредените от УС на НАСО юбилейни национални награди. Община Велико

Търново получи голяма юбилейна награда за активни социални политики и цялостен принос в социалното развитие на България. С

индивидуални награди бяха отличени инж. Даниел Панов, в качеството си на кмет на Община Велико Търново и председател на УС на

Националното сдружение на общините в Република България, и г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и

здравеопазване“ в Община Велико Търново...

Нови членове на НАСО

НАСО приветства и отправя своите специални поздравления към Община Аксаково и Община Севлиево, които се присъединиха към

мрежата от членове на Алианса. Очакваме и се надяваме на силно и ползотворно сътрудничество.

НАСО подготвя становище по проекта на Наредба по чл. 17 от Закона за личната помощ

В НАСО е сформирана експертна работна група, която изготвя становище по проекта на Наредба по чл. 17 от Закона за

личната помощ. Обществените консултации по темата приключват на 26 юни 2019 г. Поради изключителната важност на

нормативния акт, с който ще се уреждат редът за включване в механизма лична помощ, както и начинът за прилагане на

съответните процедури, до 25 юни членовете на работната група приемат въпроси, мнения, позиции по проекта на

Наредбата (на info@naso.bg), които ще бъдат обработени и включени в общото становище на Алианса.

Международен форум Варна 2019

НАСО изказва своите специални благодарности на всички участници, включили се в работата на

международния форум във Варна, проведен на 13 и 14 юни. Форумът и тази година надхвърли

поставените цели и очакваните резултати и предизвика силен отзвук. Поради интереса към работата

на форума и значимите теми, обсъждани в рамките на програмата, Ви уведомяваме, че материалите

от събитието (в т. ч. информация, презентации и снимки) вече са поместени на сайта на НАСО

(www.naso.bg).

30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на

детето – фокус в тазгодишната програма на КСУДС – Пловдив

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFuqw-Q9rlAMURd3IKpHONx2vbTfzpqkFDnyW7V238ovO5iw/viewform
https://naso.bg/images/1_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81_2019.pdf
https://naso.bg/images/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0_-_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81_2019.pdf
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3142-zasedanie-na-nsvsv-21-06-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3143-nagrada-2019-naso-za-obshtina-veliko-tyrnovo
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3141-novi-clenove-na-naso-sevlievo-i-aksakovo
https://nasoki.bg/publikuvan-za-obshtestveni-konsultatsii-e-proektat-na-naredba-po-chl-17-ot-zakona-za-lichnata-pomosht/
https://naso.bg/
https://nasoki.bg/30-godini-ot-priemaneto-na-konventsiyata-na-oon-za-pravata-na-deteto-fokus-v-tazgodishnata-programa-na-ksuds-plovdiv/


Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Пловдив ежегодно планира

и провежда събития и кампании за популяризиране правата на децата. През тази

година водеща тема в инициативите на Комплекса е отбелязването на 30 години

от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето....

Екипът на КСУДС се погрижи темата за правата на детето и отбелязването на 30-

годишнината на Конвенцията да бъдат включени и в международния форум във

Варна. За целта на разположение на участниците и гостите на форума бяха

предоставени специално изготвени материали и сувенири...

EASPD предлага подкрепа по прилагането на приобщаващо образование

Чрез включване в мрежата „Lighthouse“ на EASPD се дава възможност на тези, които искат да научат за или да разширят

познанията си по прилагане на приобщаващото образование с помощта на експерт по темата...

 

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.

Връчване нa юбилейна национална награда на Община Търговище, гр. Търговище, 26

юни 2019 г.

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания, гр. София, 27.06.2019 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.

Среща с работодатели по проект „Подкрепена заетост“, гр. Варна

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 Котел, Сунгурларе и Върбица – "Подобряване на равния

достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във

формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,

уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави

процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на

придобитите компетенции" /22.07.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Белово, Септември, Велинград – "Повишаване качеството

на живот на хората в неравностойно положение" /05.07.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – "Повишаване на

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,

включително здравни и социални услуги от общ интерес" /11.07.2019 г./

Процедура по ОП РЧР МИГ Тунджа – "Достъп до заетост за търсещите работа и

неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез

местни инициативи за заетост" /10.07.2019 г./

https://www.easpd.eu/en/content/easpds-lighthouse-network-has-new-expert-inclusive-education
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-kotel-sungurlare-i-varbica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-076-mig-kotel-sungurlare-i-varbica-podobrjavan/
https://esf.bg/mig-belovo-septemvri-velingrad-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-044-mig-belovo-septemvri-velingrad-povishavane-kachestvoto-na-zhivot-na-horat/
https://esf.bg/mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-046-mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-povishavane-na-dostapa-do-uslugi/
https://esf.bg/mig-tundzha-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-072-mig-tundzha-dostap-do-zaetost-za-tarseshtite-rabota-i-neaktivnite-lica-trajno-bezrabotni-i-lica/
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/


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./

Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

/21.07.2019 г./

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за

семейни помощи за деца /21.07.2019 г./

Проект на Наредба за условията и редът за осъществяването и контрола на дейностите

по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и

медицински изделия за хората с увреждания, на основание чл. 89, ал. 8 от ЗХУ

/19.07.2019 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://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://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4462
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4460
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4449
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4414
https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4425


КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Интерактивните методи на обучение стават все по-популярни сред ученици и учители. Те

позволяват нова форма на представяне и усвояване на учебното съдържание, което го прави

по-интересно за децата и по-адаптирано към промяната в начините, по които младите се

информират и учат. Едно от приложенията с такава функционалност е Smart Classroom AR.

Чрез него учебният материал се визуализира в триизмерни обекти и модели. Smart

Classroom AR е разработено от български екип в полза на по-ефективния учебен процес и е

част от програмите за корпоративна социална отговорност на Samsung България...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Остават два дни до приключване на обществените консултации по
проекта 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...

Среща на Зорница Русинова с държавния секретар на щата
Небраска в САЩ Робърт Евнен

В Министерството на труда и социалната политика се проведе среща между зам.-министъра на труда и

социалната политика Зорница Русинова и държавния секретар на щата Небраска в САЩ Робърт Евнен.

Проведеният разговор беше по теми в сферата на социалното подпомагане, заетостта и образованието.

Зам.-министър Русинова каза, че се надява настоящото посещение на представители на щата Небраска

да допринесе за още по-активното развитие на търговско-икономическите отношения между България и

САЩ. Тя запозна чуждестранната делегация с пазара на труда и предимствата, които биха имали евентуални чуждестранни инвеститори у

нас.....

Студенти от Великобритания на стаж в социални домове във Велико Търново

Студенти от университети във Великобритания започват едномесечен учебен стаж в социални домове и в затворническото общежитие във

Велико Търново. Тази година 30 британски студенти, от специалности като психология и криминалистика ще проведат стажа си в България.

Тази практика се реализира при партньорство между Община Велико Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и университети във Англия.

Основната цел е обмяна на опит, а резултатите са положителни и за студентите, и за самите потребители.

20 години Дом за стари хора в Кърджали

В Кърджали тържествено отбелязаха 20-годишния юбилей на Дома за стари хора. Услугата се

управлява и реализира от Областния съвет на БЧК и към момента нейни потребители са 30 възрасни

души. Празника уважиха зам. областният управител Леман Али, председателят на ОС на БЧК проф. д-

р Тодор Черкезов, общественият посредник Расим Муса, директорът на РД ПБЗН комисар Сергей

Заимов, директорът на „Социално подпомагане“ Росица Стоянова, директорът на Инспекцията по

труда Ангелина Бабунска, директорът на РЗИ – Кърджали д-р Виктор Кирчев, главният специалист в

Община Кърджали Нермин Мехмед и приятели на Дома. Сред гостите беше и първата директорка на

услугата Красимира Бакърджиева...

Нова инфраструктура на социални услуги за деца в Габрово

По ОП „Региони в растеж“ в Габрово се ремонтира и реновира социалната инфраструктура за деца.

Инвестицията е около 300 хил. лв. По проекта са ремонтирани помещенията на неизползваем етаж

в бивша детска градина, където се предоставят социални услуги за деца и възрастни. След

преустройството ще се премести Центърът за обществена подкрепа, като ще се разшири

капацитетът на услугата, тъй като вече ще разполага с повече и различни по функционалност зали. В

Габерово вече ще функционира и първата за града „синя стая“ за щадящо изслушване на деца,

участващи в съдебни процедури ...

40 000 деца ще получат подкрепа чрез социални

услуги

Продължителността на операция „Услуги за ранно детско развитие“ е удължена

до 2020 г., а бюджетът е увеличен до 52,3 млн. лв. По този начин се очаква 40 000

деца да получат подкрепа чрез социалните услуги. Това реши Комитетът за

наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по време

на заседанието си, което се проведе на 20 юни в София. По време на дискусията

единодушно беше взето решение създаването на новата Агенция за качеството

на социалните услуги да бъде подкрепено по операция „Гарантиране на

качеството и ефективността на социалните услуги“. Бюджетът й ще е 8 млн. лв., а

продължителността й до 2023 г. ...
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По „Красива България“ през 2019 г. ще се

финансират още 14 проекта

Допълнителни проектни предложения на  14  общини са  одобрени за

финансиране по проект „Красива България“ на Министерството на труда и

социалната политика. Те ще бъдат реализирани през 2019 г. Шест от обектите са

по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, седем

– по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” и един – по мярка

М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. Общата сума за

реализиране на проектите е 2,6 млн. лева...

„Красива България“ набира проекти за достъпна среда на обществени сгради

Стартира извънредна кампания за набиране на проекти по мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на „Красива

България“ при Министерство на труда и социалната политика. Срокът за подаване на документи е от 20 юни до 19 юли включително.

Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в обществените сгради, отчитайки специфичните

нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания. По нея могат да кандидатстват общини и държавни институции, които са

собственици на обектите, включени в проектните им предложения....
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