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НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

 

ИНВЕСТИЦИЯТА В КАДРИТЕ – ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 

Хотел Картоон, гр. Разград

21-22 март 2019 г.

ОБЩИНА РАЗГРАД

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Пресконференция на НАСО

На 20.02.2019 г. в Арт салон на

Радио „Варна“ се проведе

пресконференция, организирана от Национален алианс за социална отговорност

(НАСО), във връзка с реализирането на дейностите по проект „Партньорство за по-

добър живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-2.011-0010-C01 с

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

В събитието взеха участие представители на медии, ръководители на местни

структури на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за

социално подпомагане, Агенцията по заетостта, представители на Община Варна, неправителствени организации, работещи в

подкрепа на хората с увреждания, хора с увреждания, както и екипът за работа по проекта.

Г-н Георги Георгиев, в качеството му на ръководител проект, представи проекта с неговите цели и дейности, насочени към

популяризиране, прилагане и развитие на модела на „подкрепената заетост“ в България в съответствие със световния опит с

цел по-силно и резултатно осигуряване на заетост за хората с увреждания на отворения пазар на труда при напълно

интегрирани условия.

Покана за участие в конференция на EASPD

От името на Европейската асоциация на доставчиците на услуги

за хора с увреждания (EASPD) каним членовете и партньорите

на НАСО на годишна европейска конференция “Инвестиции в

социалните услуги, инвестиции в хората”. Събитието ще се

проведе в Букурещ, Румъния, на 16-17 май 2019 г.

Конференцията на EASPD се организира съвместно с още три

организации - Федерация Dizabnet, FONSS и FDSC – и ще бъде

фокусирана върху различните модели за финансиране в Европа,

както и върху оценката на силните и слаби страни при

предоставянето на качествени услуги за подкрепа.
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ЦОП – Белене и НАСО организираха форум по въпросите на приемната грижа

На 21 февруари 2019 г., за трета поредна година ЦОП – Белене (с доставчик Община

Белене) беше домакин на работна среща на социалните услуги. Темата на тазгодишния

форум беше „Приемната грижа – професия и призвание. Актуални проблеми, свързани

с приемното родителство“.

Ръководителят на ЦОП – Белене Ваня Карлева откри форума, изразявайки своето

задоволство от проявения интерес към събитието и увереността си, че тази инициатива

ще се превърне в традиционна и ще се развива с времето. Гостите бяха приветствани и

от г-жа Малина Ешекова, зам.-кмет на Община Белене и г-жа Атанаска Бонева –

консултант-координатор на НАСО и представител на алианса на форума. Освен тях в събитието се включиха и представители

на общините Белене, Свищов и Никопол и община Гулянци, специалисти от социални услуги и 24 приемни родители от

Белене, Никопол, Свищов и Гулянци.

Обучение по социално предприемачество се проведе в гр. Силистра

На 13.02.2019 г. ръководителят на Центъра за социална

рехабилитация и интеграция „Съпричастие“ при

фондация „Съпричастие“, представителство на НАСО, г-

жа Красимира Георгиева взе участие във финалното

събитие по проект INNOVENTER (програма “INTERREG

Balkan-Mediterranean 2014-2020”) в гр. Силистра. В

продължение на два дни преподаватели от Русенския

университет „Ангел Кънчев“ проведоха специализирани

обучения по социално предприемачество с ученици от две професионални гимназии – ПГСУАУ „Атанас Буров“ и ПЗГ

„Добруджа“.

ПРЕДСТОЯЩО

Национален форум „Актуални промени в социалното законодателство“, 28

февруари 2019 г., гр. София

Въвеждащо обучение за служители в социални услуги за деца, 13 и 14 март

2019 г., гр. Пловдив

Национален форум „Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на

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

Национален форум „Предизвикателствата пред общините и партньорството

с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие

с новото законодателство“, 16-17 април 2019 г., Империал Пловдив Хотел &

Спа, гр. Пловдив    

Годишна европейска конференция „Инвестиции в социалните услуги,

инвестиции в хората”, 16-17 май 2019 г., Букурещ, Румъния

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово" –

 "Обучение на заети лица" /до 27.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална

икономика" /до 27.03.2018 г./

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

заетост и обучения“ /до 07.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите" /до

29.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – общини Момчилград и Крумовград" – "Грижа и

подкрепа за независим живот" /до 25.03.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ – Община Марица М05 "Активно включване –

уязвими групи" /до 24.03.2019 г./
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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

Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с

увреждания /до 23.3.2019 г./

Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите

от подкрепа за хората с увреждания /до 23.3.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Център

"Фонд за лечение на деца" /до 21.3.2019 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./

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за

условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване

изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната

реинтеграция /до 15.03.2019 г./

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Конкурс "Най-добър бизнес план на НПО" за 2019 година   

На 16 февруари 2019 г. в Сердика Център се проведе

тазгодишната церемония по награждаване на

победителите в конкурса "Най-добър бизнес план на НПО".

Събитието е част от програмата "Предприемачество за

нестопански организации" 2018/2019 на Български център

за нестопанско право, реализирана с подкрепата на

Фондация "Америка за България", в партньорство с

УниКредит Булбанк и Telus International Europe. Програмата

се организира за осма поредна година с цел да оказва

подкрепа на гражданските организации при развитието на

свързана с мисията им стопанска дейност – за да бъдат по-

устойчиви и независими и да постигат по-добро

въздействие чрез работата си. Победителите в конкурса са: Фондация "Нашите недоносени деца"; Сдружение "Операция

Плюшено Мече"; Фондация "Инициатива за социално израстване" (ISE); WWF България и Сдружение "Бъдеще за децата".

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ
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МТСП публикува проект на Правилник за прилагане на закона за хората с
увреждания

Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено

обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания и

проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на техните

потребности. В проекта на Правилника е регламентиран редът за избор на

представители на всички организации на и за хора с увреждания за членове на

Съвета за наблюдение, който ще осъществява функциите по насърчаване, защита и

наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания

чрез детайлна публична и прозрачна процедура. Определен е редът за

разработване и финансиране на програми и проекти за насърчаване на

стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания. Дефиниран е и начинът

за финансиране на работодатели за осигуряване на достъп до работното място за хората с трайни увреждания, в т.ч. за

приспособяване и оборудване, обучение и други дейности с оглед създаване на възможности за заетост и социално

приобщаване. Правилникът урежда също и реда за кандидатстване за финансиране по проекти за осигуряване на заетост на

хората с увреждания в специализирана работна среда и предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на

самостоятелен бизнес.

38 проекта за подобряване на обществената и социална инфраструктура ще се

финансират по "Красива България" през 2019 г.

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.

България представи своя шести периодичен доклад пред Комитета на ООН за

икономически, социални и културни права

На 21 и 22 февруари 2019 г. България представи своя Шести периодичен национален

доклад по Международния пакт за икономически, социални и културни права. Това

стана по време на 65-та сесия на Комитета на ООН за икономически, социални и

културни права, която се проведе в Женева, Швейцария. Българската делегация бе

водена от заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк. В състава й бяха

още заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова,

заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева, постоянният

представител на България към ООН в Женева – посланик Деяна Костадинова и

заместник-председателката на Националния статистически институт Диана Янчева.

Отговори на поставените от членове на Комитета въпроси дадоха още експерти от

МОН, МТСП, МРРБ, ДАЗД, МК и МВнР.

Зам.-министър Петрова: МТСП насърчава заетостта и участието в

обществения живот на възрастните хора предвидената

Министерството на труда и социалната политика се стреми да насърчава

активността на възрастните хора и едновременно с това да предоставя условия

за пълноценното им участие в социалния и икономическия живот на страната.

Това заяви заместник-министър Султанка Петрова по време на Първата

конференция за възрастните хора в Анкара, Турция. През последните няколко

години възникна необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от

политиката по застаряване, като се обърне специално внимание на заетостта и

участието на хората от третата възраст в обществения живот. Тези ключови

сфери послужиха като отправна точка при разработването на мерки в проекта

на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.), заяви зам.-министър Петрова.
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