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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 

Остават само няколко дни до

затварянето на регистрацията за участие!

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Участие на НАСО в заседание на Националния съвет за закрила на детето

На 14 февруари 2019 г. в Министерството на труда и социалната политика се проведе 41-то заседание

на Националния съвет за закрила на детето под председателството на д-р Елеонора Лилова –

председател на Държавната агенция за закрила на детето и НСЗД, в което взе участие и

представител на НАСО.

Членовете на Националния съвет за закрила на детето единодушно приеха проектите на

Националната програма за закрила на детето 2019 г. и доклада по изпълнението на Програмата за

2018 г., отчета по изпълнението на Плана за действие 2017-2018 г. и новия План за действие за

периода 2019-2020 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца

(2017-2020 г.).

Обучителна програма на НАСО за 2019 г.

Представената на първата Национална среща във Велико Търново Обучителна програма на НАСО

за 2019 г. има две основни цели. Първата е свързана с повишаване квалификацията на

ръководителите и специалистите на равнището на предоставянето, организацията и резултата от

дейността на услугите. А втората – със създаване на пространство за развитие и споделяне на

иновативни модели, методи и дейности, носещи белезите на добри практики в социални услуги,

общини, институции, културни и граждански организации и бизнес структури.

Програмата е отворена и в нея могат да се включват теми по заявка на социална услуга, община или друга организация.

Покана за представяне на практики!

„Достъп на хората с увреждания до

правосъдие“

EASPD и нейните партньори от проект „Just4all“ търсят добри
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практики за подобряване на достъпа на хората с увреждания

до правосъдие.

EASPD търси да назначи докторант,

който да се присъедини към екипа по

проекта "DARE" през септември 2019 г.

EASPD търси да назначи

изследовател в началния стадий на изследователската си кариера – докторант, който да

се присъедини към екипа в рамките на проекта „DARE“ („Научни изследвания в областта

на застъпничеството за хората с увреждания в Европа“

ПРЕДСТОЯЩО

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

              Остават само няколко дни до затварянето на регистрацията за участие

Национален форум „Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на

социалните услуги“, 21-22 март 2019 г., гр. Разград

                                 Регистрацията за участие вече е отворена.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОПРЧР „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Достъп до

заетост и обучения“ /до 07.03.2019 г./ 

Процедура по ОПРЧР „МИГ Троян, Априлци, Угърчин – Уча и работя“ /до

04.03.2019 г./

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 15.03.2019 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

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./

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за

условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване
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изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната

реинтеграция / до 15.03.2019 г./

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Големият победител в петото издание на ПРОМЯНАТА

е RockSchool   

RockSchool са избрани сред 134 кандидатствали в петото издание на конкурса след

осем етапа на селекция. На финала се класират RockSchool, За храната и Книговище.

На 13 февруари тримата бяха оценени от възрастно и детско жури, които заедно

избират RockSchool за големия победител в ПРОМЯНАТА 2018/2019.

Боян Симеонов и Васил Спасов от RockSchool създават програма за музикално

образование, адаптирано за деца и младежи със зрителни проблеми. Тя дава

възможност на незрящите деца да се развиват, да бъдат щастливи и уверени в себе си и

да станат част от подкрепяща се общност. Програмата ще включва оборудван музикален

кабинет с необходимия хардуер и софтуер за нуждите на незрящите деца, работа с обучени специалисти, които ще

преподават уроци по пеене, китара, пиано, барабани, саксофон и много други инструменти, както и стипендиантски фонд за

тези деца, които нямат финансовата възможност да заплатят за уроците си.

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

XXXII ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ

Във форума участват над 350 делегати, представители на повече от 200

общини. В дневния ред на заседанието са включени отчетите за 2018

година на Управителния съвет и на Контролния съвет, както и отчета за

изпълнението на бюджета на сдружението за миналата година. Общото

събрание прие единодушно проектопрограмата на Националното

сдружение на общините в Република България за 2019 година.

Организацията планира традиционните си уставни задачи и инициативите

си за годината, отчитайки потребностите на общините, изведени от проведено в началото на миналата година проучване.

СТАРТИРА ИЗПЛАЩАНЕТО НА НОВАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ХОРАТА С

УВРЕЖДАНИЯ

От 12.02.2019 г. Агенцията за социално подпомагане (АСП) изплаща новата финансова

подкрепа за хората с увреждания по банков път. Подпомагането е за месец януари, а

процесът е регламентиран в новото законодателство за хората с увреждания. От 1 януари

т.г. всички пълнолетни хора с трайни увреждания, над 18 години, имат право на месечна

подкрепа по Закона за хората с увреждания. Помощта заменя досегашните добавки за

социална интеграция и прекратените социални пенсии за инвалидност, изплащани към

друг вид пенсия от Националния осигурителен институт в размер на 25 на сто до месец

декември 2018 г. Размерът й се определя и актуализира като процент от линията на бедност в България, в зависимост от

степента на увреждане.

МИНИСТЪР ПЕТКОВ: БЮДЖЕТЪТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ СЕ

УВЕЛИЧИ С 30 МЛН. ЛВ. ПРЕЗ 2019 Г.

260 млн. лв. е предвидената сума за тази година за финансиране на социалните услуги,

които са държавно делегирана дейност. Сумата е с около 30 млн. лв. или с 13% по-

висока в сравнение с предвидените в бюджета за 2018 г. средства. Това съобщи

министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на участието си в

дискусионен форум „Европейски, национални и местни приоритети” в рамките на

Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

(НСОРБ), което се проведе вчера в София.

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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