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НОВИНИ ОТ EASPD, НАСО И ЧЛЕНОВЕ 

Заседание на Постоянната експертна работна група по Националната

стратегия за дългосрочна грижа

На 17 януари 2020 г се проведе заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и

координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за

дългосрочна грижа, на което участва и представител на НАСО. По време на заседанието беше представена…

Резултати от ползотворното партньорство на КСУДС и Humanity First

На 17 януари се проведе заключително събитие по проект „Подобряване на

материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим

детство”, на което се представиха резултатите от партньорството на Комплекса за

социални услуги за деца и семейства и международната благотворителна организация

Humanity First. Участниците на срещата се запознаха с ремонтните дейности в Звено

„Майка и бебе“, представени с видео. В рамките на събитието директорът на дирекция

„Социална политика“ г-жа Веселина Ботева връчи благодарствени адреси от името на

Община Пловдив на студентите от Медицинския университет, вложили времето и труда

си в каузата и също допринесли за реализирането на тази инициатива. С поздрав към

студентите се обърна и проф. д-р Иван Иванов – зам.-ректор в Медицинския

университет. Той изрази своята радост и гордост заради приноса на възпитаниците на

МУ за децата на Пловдив.

Плакет, като специален жест на благодарност, бе връчен на г-н Зубаир Кан – директор

Проекти на Humanity First. Той сподели,...

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Отправяме своите специални поздравления и благопожелания към

Джим Кроу, вицепрезидент на EASPD, по повод рождения му ден /26 януари/ и му

пожелаваме здраве, сили, успехи и благоденствие

гр. Антоново по повод Празника на града – 17 януари

гр. Омуртаг по повод Празника на града – 27 януари

гр. Разград по повод Празника на града – 28 януари

ПРЕДСТОЯЩО

Работна среща „Добри практики при предоставяне на социални услуги в ЦОП.

Механизми на взаимодействие с ДСП“, Кюстендил, 17 февруари 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Русе, февруари 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Търговище, февруари 2020 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Луковит – Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините

Луковит и Роман“ /до 21.02.2020 г./

МИГ Исперих „Развитие на предприемачеството“ /до 26.02.2020 г./

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3342-perg-ltc-ns-01-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3343-project-ksuds-humanity-first-2019
https://esf.bg/mig-lukovit-roman-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-087-aktivirane-na-bezrabotni-i-neaktivni-lica-v-obshtinite/
https://esf.bg/mig-isperih-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-089-mig-isperih-oprchr-1-razvitie-na-predpriemachestvoto/


МИГ Поморие „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия

живот за всички възрастови групи“ /до 24.02.2020 г./

МИГ Хисаря „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ /до 24.04.2020

г./

МИГ Лясковец – Стражица „Местни инициативи за заетост на територията на

общините Лясковец и Стражица“ /до 10.02.2020 г./

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково „Достъп до пазара на труда на безработни и

неактивни лица“ /до 30.01.2020 г./

MИГ Луковит – Роман – „Приобщаване и активно включване“ /до 15.02.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Социално включване на лицата с психични разстройства и с

интелектуални затруднения" /до 31.01.2020 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 30.06.2021 г./  

Процедура по ОП РЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /до

31.01.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 30 септември 2020 г./

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване – GIVE

EUR-HOPEКонкурс по схема за малки инициативи в рамките на Фонд Активни

граждани (Active Citizens Fund), БългарияПокана за представяне на предложения за

2020 г. – Европейски корпус за солидарност

АКТУАЛНО

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/. В

конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка

организация, регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат

новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с

увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за

рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически

лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания,

регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на

хората с увреждания...

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 17 февруари 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

https://esf.bg/snc-mig-pomorie-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-092-mig-pomorie-mjarka-8-podobrjavane-na-ravnija-dostap-do-vazmozhnostite-za-uchene-prez-celija/
https://esf.bg/mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-058-mig-hisarja-mjarka-12-aktivno-priobshtavane-vkljuchitelno-s-o/
https://esf.bg/mig-ljaskovec-strazhica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-094-mjarka-02-mestni-iniciativi-za-zaetost-na-teritor/
https://esf.bg/mig-maglizh-kazanlak-gurkovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-085-dostap-do-pazara-na-truda-na-bezrabotni-i-neaktivni-lica/
https://esf.bg/mig-maglizh-kazanlak-gurkovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-085-dostap-do-pazara-na-truda-na-bezrabotni-i-neaktivni-lica/
https://esf.bg/mig-lukovit-roman-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-084-priobshtavane-i-aktivno-vkljuchvane-na-teritorijata-na-obshtinite-lukovit-i-roman/
https://esf.bg/procedures/socialno-vkljuchvane-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-s-intelektualni-zatrudnenija/
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/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/konkurs-po-shema-za-malki-initsiativi/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-predlozheniya-za-2020-g-evropejski-korpus-za-solidarnost/
https://nasoki.bg/obyaven-e-konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-sazdavane-na-tsentrove-za-zashtitena-zaetost/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-rehabilitatsiya-i-integratsiya-na-horata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/finansirane-na-proekti-za-zapochvane-i-razvitie-na-samostoyatelna-stopanska-dejnost-na-horata-s-uvrezhdaniya/


Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с

увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28 февруари 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на

културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

В конкурса могат да участват юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по

българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти

за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3,

т. 8 от Закона за хората с увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на

заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектите се изготвят по Методика за

финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с

увреждания...

Фонд „Социална закрила“ набира проектни предложения за

модернизиране на социални услуги и в подкрепа на социални предприятия

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира набирането на

проектни предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в

подкрепа на социални предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за

строително-монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият

финансов ресурс за всички проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са

доставчици на социални услуги, в т. ч. и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г...

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране

на добри практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра...

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г...

Работодатели и неправителствени организации могат да кандидатстват по процедурата

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“ е отворена за кандидатстване. Основната цел на операцията е

интегрирането на пазара на труда на младежите в риск, включително и с увреждания, които са настанени в услуги от

резидентен тип или ползват социални услуги в общността. Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв..

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 21 февруари 2020 г...

На 15 януари 2020 г. от 10 до 13 часа ще се проведе информационен ден за кандидатите по операция

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“. Информационният ден ще се състои в зала

Пресцентър на Министерството на труда и социалната политика на адрес: София, ул. „Триадица“ №2.

Столична община стартира програмата „Социални иновации“ за 2020 г.

Програмата на Столична община „Социални иновации“ стартира за втора поредна година. Основната цел е

социална интеграция и подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи. С програмата се стимулира

реализацията на краткосрочни проекти за социални иновации.

Годишният бюджет на програмата за 2020 г. е 100 000 лв.

Гражданските организации със седалище на територията на Столична община могат да представят своите проектни

предложения до 5 февруари 2020 г...

Фондация Лале набира предложения за финансиране на проекти по програма

„Силата на семейството и общността”

По програма „Силата на семейството и общността” фондация Лале ще предостави финансова и

експертна подкрепа за реализирането на проекти на граждански организации. С програмата се

цели информиране, включване и овластяване на семейства, деца и общности, за да се

предотврати или намали насилието, неглижирането, недостатъчната грижа и рисковете за

извеждане на деца от семействата им; да се стимулира програма за ранно детско развитие...

В срок до 31 януари 2020 г. се приемат формуляри за концепция за проект...

Започнаха номинациите за „Проект на годината 2019“

в социалната сфера

За петнадесета поредна година конкурсът за проект на годината в социалната сфера е отворен за номинации.

Поканата за участие в конкурса е отправена към гражданските организации, които през 2019 година са

изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хора или общността в дадено населено място,

без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват...

Номинациите си може да изпращате до 20 февруари 2020 г. на...

https://nasoki.bg/finansirane-na-proekti-za-izgrazhdane-na-dostapna-arhitekturna-sreda-na-kulturni-istoricheski-sportni-obekti-za-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-stimulirane-na-zaetostta-na-hora-s-trajni-uvrezhdaniya-v-spetsializirana-rabotna-sreda/
https://nasoki.bg/fond-sotsialna-zakrila-nabira-proektni-predlozheniya-za-modernizirane-na-sotsialni-uslugi-i-v-podkrepa-na-sotsialni-predpriyatiya/
https://nasoki.bg/rabotodateli-i-nepravitelstveni-organizatsii-mogat-da-kandidatstvat-po-protsedurata-profesionalna-integratsiya-na-mladezhi-ot-rezidentni-uslugi-i-uslugi-v-obshtnostta/
https://nasoki.bg/stolichna-obshtina-startira-programata-sotsialni-inovatsii-za-2020-g/
https://nasoki.bg/fondatsiya-lale-nabira-predlozheniya-za-finansirane-na-proekti-po-programa-silata-na-semejstvoto-i-obshtnostta/
https://nasoki.bg/zapochnaha-nominatsiite-za-proekt-na-godinata-2019-v-sotsialnata-sfera/


ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията

за социално подпомагане /до 12.02.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП)

се предвиждат структурни промени в общата администрация на Агенцията за социално подпомагане чрез вътрешна реорганизация в

рамките на общата щатна численост на агенцията. В съответствие с регламента на чл. 7, ал. 1 от Закона за администрацията, се

предлага преодоляване на подхода на сливане на две основни функционални направления от общата администрация в областта на

човешките ресурси и на правното осигуряване, чрез административно разделяне на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“

на две отделни дирекции – дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ и дирекция „Правна и обществени поръчки“....

НОВИНИ ОТ СТРАНАТА

Национална програма за предоставяне на грижи в домашна среда влиза в сила от 1 март

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи, че от 1 март ще влезе в сила Национална програма за предоставяне на

грижи в домашна среда. Програмата е разработена спешно в отговор на необходимостта да бъде осигурена асистентска подкрепа на около

12 000 души, които останаха без нужната грижа след 1 януари 2020 г. Тя ще се включи в Националния план за действие по заетостта за 2020

година, за да може са се осигурят възможности за заетост на безработни, които да се ангажират като домашни помощници и в дейности,

свързани с предоставяне на персонална грижа в домашна среда на най-нуждаещите се...

АСП напомня, че 31 март е крайният срок за представяне на

отчети от доставчиците на социални услуги

Агенцията за социално подпомагане напомня, че до 31 март доставчиците на социални услуги трябва да представят

своите отчети.

Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември

2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на

социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. (чл. 18г, ал. 1 от Закона за социално подпомагане). При

неспазване на изискването за отчетност, санкцията е заличаване от регистъра без право на регистрация за

срок от 1 година, считано от датата на заличаване (чл. 18д, ал. 1, т. 5 и чл. 18, ал. 6, т. 1 от ЗСП). Отчетната карта е по образец и е

...

Писмо до Европейската комисия в подкрепа на гражданските организации в България

През последните няколко години гражданските организации в България са обект на атаки, подобни на

тези в други страни от Централна и Източна Европа: кампании, очернящи образа на конкретни или

групи граждански организации, засилена анти-европейска пропаганда, целенасочена дезинформация по

въпроси и теми, свързани с човешки права и ролята на гражданските организации за тяхната защита.

62 граждански организации подписаха писмо, адресирано до представители на Европейската комисията

и призоваващо ги да изразят позиция по повод нарастващите атаки срещу гражданските организации в

България, като:...

„Децата на Норвегия“ – първа част от документалната

поредица „Социалната война“

„Социалната война“ е документална поредица на Генка Шикерова от три части, с която се

цели намирането на отговори на редица актуални въпроси, в т. ч. отвличат ли се деца в

Норвегия и какво предизвика „пропагандната истерия“ в България. В понеделник излезе

първата част от поредицата „Децата на Норвегия“, която може да гледате...

В първата част от поредицата журналистката търси отговори на въпроси като...

Интервю на зам.-министър Русинова за „Марица“ по повод проверката в

Центъра за хора с деменция в Пловдив

Интервю за „Марица“ на зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова пред по повод проверката в Центъра за хора с

деменция в Пловдив:

– Г-жо Русинова, от пример за добра социална услуга Центърът за настаняване от семеен тип за хора с деменция „Св. Георги“

изведнъж се превърна в място с лоша слава. Защо се стигна дотук – занижен контрол или недобре подбран персонал?

– Не можем да толерираме каквато и да било форма на насилие и според мен проблемът се корени първо в самите хора. Оттам

нататък, разбира се, можем да говорим за това какво трябва да представляват тези услуги. Тук имаме парадокс,...

Две нови социални услуги ще бъдат открити на територията на Столичната община

След заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет стана ясно, че на

територията на общината ще бъдат открити две нови социални услуги – Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на

улицата.

В интервю за Радио София Минка Йовчева – директор на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ към Столична община, уточни, че

целта е да...

Стела Гачевска и Иво Ванчев разказват за дейността на

Центъра за работа с деца на улицата

Пред Радио София Иво Ванчев – ръководител на Центъра за работа с деца на улицата „Посока“, и Стела Гачевска – изпълнителен директор

на фондация Конкордия България, която администрира Центъра, разказаха какви са практическите измерения на социалната подкрепа за

деца. Стела Гачевска посочи, че Центърът за работа с деца на улицата е...
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Зона ЗаКрила в Шумен са подкрепили 333 деца и родители, жертви на насилие

ДЦЗП „Зона ЗаКрила“ в Шумен започва дейността си в края на 2015 г. За четири години услугата е подкрепила общо 333 деца и родители,

които са били жертви на насилие. През изминалата 2019 г. социалните работници са работили с 18 деца и 7 родители от предходната 2018 г.

и са помогнали на 89 новопостъпили. От всички 89 лица 54 са деца. 27 от децата са били жертва на домашно насилие, а останалите са

станали жертва на насилник извън дома. 16 от децата са били подложени на физическо насилие, а 22 – на психическо. Осем деца са жертва

на сексуално посегателство. Само 3 от децата не живеят в семействата си и още 3 са настанени при близки и роднини, за да бъде осигурена

тяхната защита...

На работна среща обсъждаха перспективите пред

развитието на социалните услуги в Разград

В Разград се състоя работна среща за обсъждане развитието на социалните услуги в общината. В

дискусията участваха председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев, зам.-кметовете на Община

Разград Милена Орешкова и Добрин Добрев, ръководители на социални услуги, представители на

държавни институции и неправителствени организации. Срещата е организирана след посещения на

зам.-кмета...

Нов Център за комплексно обслужване на

деца с увреждания и хронични заболявания в Бургас

С Постановление на Министерския съвет се създава Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в

Бургас. Цели се да бъде подобрен здравният статус на децата и да им бъде гарантиран достъпът до всички необходими социални и

медицински грижи, както и да се осигури подкрепа за семействата като превенция на изоставянето на деца с увреждания. В обслужването

ще се включва лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване от семеен тип, психо-

социална рехабилитация, социална подкрепа и пр...

Нови социални услуги в община Елин Пелин

На 13 януари в Елин Пелин се проведе заключителна пресконференция по проект

„Заедно за всяко дете!“, по който са изградени три нови центъра за социални услуги.

В официалната церемония се включиха изпълнителният директор на АСП Румяна

Петкова, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Елин Пелин

Снежана Митова, д-р Мая Луканова – управител на МБАЛ – Елин Пелин, д-р Соня

Чолакова – управител на Медицински център I – Елин Пелин, граждани и

заинтересовани лица. Г-жа Румяна Петкова официално откри трите новоизградени

центъра – Център за обществена подкрепа с възможност за спешен прием, Дневен

център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за

настаняване от семеен тип за деца...

Община Бургас разширява обхвата на програмата за осигуряване на патронажна грижа

Пред БНР зам.-кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева коментира някои точки в социалната програма на Общината, според които от

тази година програмата „Патронажна грижа“ ще бъде разширена с допълнителни дейности и услуги за възрастните хора...

От тази година е предвидено финансиране на различни дейности на пенсионерските клубове, като ушиване на носии или посещение на

фестивал...

Зам.-министър Русинова говори за решенията на проблема с асистентската подкрепа в

предаването „Хоризонт до обед“

В интервю за предаването „Хоризонт до обед“ зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница

Русинова говори за възможните решения на възникналите проблеми с асистентската подкрепа: 

„За нас най-важно е да намерим решение за всеки един човек, който има необходимост от такъв тип

услуга. За съжаление правният вакуум, който се случи заради приетия под натиск Закон за личната

помощ ни изправи пред подобно предизвикателство, както отлагането на Закона за социалните

услуги, защото Министерството на труда и социалната политика повече от 10 години, от 2007

година насам, изпълнява много успешно заедно с общините много инициативи – над 100 хиляди човека

са минали през такъв тип услуги“, каза в предаването „Хоризонт до обед“ заместник-министърът на

труда и социалната политика Зорница Русинова....

„Но за нас трайното решение на асистентската подкрепа е с влизането на Закона за социалните

услуги, разработването на стандарт за такъв тип държавно делегирана дейност. И от началото на следващата година се надявам

това да бъде факт“, подчерта зам.-министърът...

Конференция за КСО „Златните сърца говорят“

В рамките на шестото издание на Годишните награди за благотворителност

и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” се проведе и

конференция „Златните сърца говорят“. При откриването на събитието

заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка

Петрова отбеляза, че социално отговорното поведение в полза на

обществото е мисия, съчетала в себе си строги принципи, личен избор,

самосъзнание и светоусещане...

Събитието даде възможност специалисти и организатори на някои от най-

успешните кампании за корпоративна социална отговорност да споделят

своя опит. Сред темите на форума бяха какво е корпоративната социална

отговорност, кои са предпоставките за възникването на организационната

социална ангажираност, къде е мястото на КСО в съвременното развитие на икономиката...
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