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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Национална среща на тема „Социални услуги и секторен социален диалог:

Укрепване на капацитета на социалните партньори”

На 11 декември в София се проведе национална среща – дискусия на тема

„Социални услуги и секторен социален диалог: укрепване на капацитета на

социалните партньори“, организирана от Националния алианс за социална

отговорност в  партньорство с  Федерацията на европейските социални

работодатели, чийто член е и новосъздадената Национална асоциация на

социално отговорните работодатели. Събитието даде възможност да бъдат

обсъдени ползите и предизвикателствата пред социалния диалог в сферата на

социалните услуги, необходимите промени, които ще повишат неговата ефективност,

като бяха набелязани и конкретни стъпки в тази посока.

В дискусията участваха изпълнителният директор на Агенцията за социално

подпомагане Румяна Петкова, заместник изпълнителният директор Мая Василева и

Николина Иванова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“,

представители на Агенцията по заетостта – Кремена Калчева, главен директор на

главна дирекция „Услуги по заетостта” и Донка Василева, гл. експерт в главна дирекция „Услуги по заетостта”, г-жа Веселина Ботева, член на

УС на НАСО и директор дирекция „Социална политика“, Община Пловдив, представител на Столична община, ръководители и експерти от

социални услуги, ръководители на НПО и др...

Връчване на юбилейни национални награди

В рамките на национална среща, посветена на социалния диалог и укрепването

капацитета на социалните партньори бяха връчени юбилейни награди на НАСО „10 години

партньорство за социална отговорност“. С приза бяха отличени изпълнителният директор

на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова и заместник изпълнителният

директор Виктория Тахова; изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир

Николов и заместник изпълнителният директор Татяна Пашинова; Минка Йовчева,

директор на дирекция „Социални дейности“, Столична община и Веселина Любомирова.

 

Среща в президентството

На 10 декември по време на среща в президентството председателят на НАСО Георги Георгиев връчи юбилейна

награда „10 години партньорство за социална отговорност“ на г-н Гълъб Донев, секретар по социални политики и

здравеопазване на Президента на Република България. Връчвайки наградата г-н Георгиев отбеляза, че при

присъждането й са взети предвид както реализирането партньорство между НАСО и президентството най-вече в

областта на заетостта на хората с увреждания и работата с обичайните работодатели, така също и реализираното

сътрудничество по различни теми и от различни позиции през последните 10 години. От своя страна г-н Донев

благодари, давайки висока оценка за дейността на НАСО и изрази увереност, че все по-успешно ще бъдат търсени и

намирани ефективни решения в бъдещото партньорство...

30 години Съюз на инвалидите в България

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3333-nac-sreshta-11-12-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3334-vrychvane-na-yubileyni-nagradi-11-12-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3331-sreshta-v-prezidentstvoto-12-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3332-30-god-sib-12-2019


В качеството си на учредител на Съюза на инвалидите в България и председател

на НАСО Георги Георгиев участва в тържественото отбелязване на 30-годишнината

на СИБ. В събитието участваха и вицепрезидентът Илияна Йотова, вицепремиерът

Марияна Николова, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева,

президентът на КНСБ Пламен Димитров, Албена Атанасова, зам.-кмет на

Столична община, Минчо Коралски, директор на Агенцията за хората с увреждания, бивши министри на труда и социалната политика,

членове и партньори на СИБ...

Изложба и конкурс на автентични сурвачки в

Гулянци

Екипът на ЦОП – Гулянци реализира поредната си инициатива под надслов

„Традициите – запазени от миналото с отправен поглед към бъдещето“. Деца от

община Гулянци взеха участие в изработването на български сурвачки, показани на

изложение на 16 декември. Творческите усилия на децата бяха отличени с награди.

Целта на събитието е свързана със съхраняване на културната памет, подхранване

на духовната принадлежност и повишаване на националното самочувствие...

 

 

Обучителен център на НАСО

С Обучителния център НАСО си поставя за цел да отговори на нуждите на

социални услуги, общини и НПО за повишаване на професионалните им

компетенции за управление и предоставяне на качествени и ефективни

социални услуги, политики и дейности...

 

НА ФОКУС:
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Новият Закон за социалните услуги е приет след широки обществени консултации, в които взеха участие различни заинтересовани страни,

изразявайки своите становища и предложения... Приемането на закона е предшествано от процес, който...

Точно преди влизането му в сила в Народното събрание бяха внесени законопроекти за отмяна / за изменение и допълнение на Закона за

социални услуги, с което вносителите обезценяват целия процес и вложените ресурси и усилия на множество специалисти и експерти, като

пренебрегват належащата нужда от реформа в социалната сфера...

Във връзка с това в Народното събрание са внесени становища и позиции, в т. ч. от МТСП, АСП, МФ, НСОРБ, множество граждански

организации и пр.

С декларация организациите на и за хората с увреждания, членуващи в Националния съвет за хората с увреждания, изразяват своята пълна

подкрепа към Закона за социалните услуги...

НАСО също изрази своята позиция в подкрепа на ЗСУ...

56 граждански организации с отворено писмо се обявиха срещу отлагането на Закона за социалните услуги. Писмото е адресирано до

премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Цвета Караянчева, новия социален министър Деница Сачева, работодателските и

синдикални организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество...

Родители на деца с увреждания и работещи в социалната сфера с отворено писмо по повод становището на Св. Синод относно Закона за

социалните услуги.

Министър Сачева проведе среща с митрополити на Светия Синод...

На заседание на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика беше гласувано отлагане на влизането в сила

на Закона за социалните услуги с 15 гласа „за“, 1 „против“ и 3-ма „въздържал се“. Окончателното гласуване в пленарната зала ще е в петък...

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – „По-добър достъп до устойчиви

услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход“ /до 15.01.2020 г./

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

МИГ Марица „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ /до 30.12.2019 г./

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3335-izlovba-na-avtentichni-survachki-gulyanci
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/10877
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2585/standpoint/ID/10907
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3337-naso-uchastva-v-sreshta-s-ministyr-denica-sacheva
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3336-poziciya-na-naso-otnosno-zsu
http://bcnl.org/uploadfiles/documents/otvoreno%20pismo%20ot%2056%20grajdanski%20organizacii_122019.pdf
https://nasoki.bg/na-fokus-zakon-za-sotsialnite-uslugi/
https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100723/catid,14/id,69069/view,article/
https://nasoki.bg/sreshta-na-ministar-sacheva-provede-i-mitropoliti-na-svetiya-sinod/
https://nasoki.bg/roditeli-na-detsa-s-uvrezhdaniya-i-raboteshti-v-sotsialnata-sfera-s-otvoreno-pismo-po-povod-stanovishteto-na-sv-sinod-otnosno-zakona-za-sotsialnite-uslugi/
https://nasoki.bg/vlizaneto-v-sila-na-zakona-za-sotsialnite-uslugi-shte-bade-otlozheno-s-shest-mesetsa/
https://esf.bg/mig-karlukovski-karst-cherven-brjag-iskar-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-060-po-dobar-dostap-do-ustojchivi-uslugi-vkl-zdravni-i-socialni-uslu/
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/mig-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-068-mig-obshtina-marica-m04-socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi/


Процедура по ОП РЧР „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ /до 03.01.2020 г./

МИГ Хисаря – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и

инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица /до 31.12.2019 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./  

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

декември 2019 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-HOPE

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на Фонд Активни граждани (Active

Citizens Fund), България

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност

АКТУАЛНО

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ

в сферата на заетостта

Отворени са онлайн публични консултации относно подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) за

заетост и мобилност на работната сила. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник,

който е достъпен на 23 официални езика на Европейския съюз ТУК.

Консултацията ще бъде активна до 1 януари 2020 г...

Кампания за набиране на проекти по

„Красива България” за 2020 г.

Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика стартира кампания за

набиране на проекти, които ще се финансират през 2020 г. През следващата година по инициативата ще се

подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната

инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи, които са собственици на обектите,

включени в проектните предложения. Документи могат да се подават до 6 януари 2020 г...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на

активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за

периода 2017 – 2018 г. /до 12.01.2020 г./

През 2017 и 2018 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на

населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното

разпределение на населението. Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване.

Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. Средната възраст на

населението нараства устойчиво, като от 40.4 години през 2001 г. достига 43.8 г. в края на 2018 г. През 2018 г. в резултат на

отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 46 329 души. Средната продължителност на

предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период

(2015 – 2017 г.) остава непроменена. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7

години по-висока – 78.4 години. Тревожна е тенденцията във възпроизводството на трудоспособното население. Съотношението

между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години)

показва, че към 31.12.2018 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 66 влизащи в трудоспособна

възраст...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

https://esf.bg/dostavchici-na-socialni-uslugi-mogat-da-kandidatstvat-po-shemata-lichnostno-razvitie-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudnenija-na-oprchr/
https://esf.bg/mestna-iniciativna-grupa-hisarja-mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-050-mig-hisarja-dostap-do-zaetos/
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/pokana-za-obshtestveni-konsultatsii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-v-sferata-na-zaetostta/
https://nasoki.bg/12265-2/
http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4841


Влизането в сила на Закона за социалните услуги ще бъде отложено с шест месеца

На заседание на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика беше гласувано отлагане на влизането в сила

на Закона за социалните услуги с 15 гласа „за“, 1 „против“ и 3-ма „въздържал се“.

Прогнозният бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-

2027 г. е около 4 млрд. лв.

Около 4 млрд. лв. е прогнозният бюджет на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за следващия програмен период 2021-

2027 г. Концепцията за целите и мерките, които ще бъдат предприети в следващия трети програмен период, бяха представени по време на

първото заседание на Тематичната работна група за разработване на ОПРЧР и Оперативна програма за храни и/или основно материално

подпомагане за програмния период 2021-2027 г...

84 млн. лв. по ОПРЧР за подпомогне пазара на труда и

социалната икономика през 2020 г.

Десет операции, за които ще бъдат отпуснати 84 млн. лв. през следващата година по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, бяха одобрени на Комитет за

наблюдение на ОП. По тях се предвижда адаптиране и оборудване на помещения за

почасови грижи за деца от работодателите, мотивиране и обучение на безработни и

стимулиране на граждани на ЕС да се реализират на българския пазар на труда. С

допълнителни 10 млн. лв. се увеличава общият бюджет на операция „Работа“. По този

начин ще се създадат възможности за наемане на млади специалисти в действащи социални услуги, за да започнат работа по

специалността си. Очакванията са 500 новонаети лица да бъдат привлечени като социални работници...

Среща на министър Сачева и митрополити на Светия Синод

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева проведе среща с митрополитите на Светия Синод Техни

Високопреосвещенства Ловчанския митрополит Гавриил, Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопския

митрополит Серафим, Врачанския митрополит Григорий, Видинския митрополит Даниил, Негово Преосвещенство Мелнишкия

епископ Герасим. На срещата беше обсъдено становището на Българската православна църква по Закона за социалните услуги...

Високотехнологично изследване за деца с епилепсия –

„Българската коледа“

С дарение на „Българската коледа“ за университетската болница „Св. Иван Рилски“ най-

тежките и сложни случаи при болните от епилепсия вече ще могат да се диагностицират и

лекуват у нас. С модерното оборудване е възможно едновременното провеждане на ЕЕГ и

ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/. Този метод прецизно показва епилептичното огнище и

дали пациентът може да бъде опериран. България е една от малкото страни, в които този тип изследване ще се провежда...

„Цветята на малката Ида“ с участието на деца и младежи от ДЦДМУ

В НЧ „Добри Войников – 1856“ бе представен театрален спектакъл по „Цветята на малката Ида“ на Ханс Кристиян

Андерсен. Спектакълът е по проекта „Тук сме“ на сдружение „Сияйна зора“ в партньорство с Дневния център за деца и

младежи с увреждания – седмична грижа в с. Васил Друмев и Драматичен театър – гр. Ловеч и се финансира от

Общинския фонд „Култура“. В постановката участваха 16 деца и младежи от Центъра, актьорът Явор Костов – Яша от

трупата на Драматичния театър в Ловеч и балетният състав „Фантазия“ към Народното читалище „Добри Войников –

1856“. Режисьор на постановката е Кристиана Бояджиева...

Пазаруване с кауза – онлайн платформата „ДарПазар“

Онлайн платформата „ДарПазар“ е съвместна инициатива на „Аксенчър България“ и

Български  център за  нестопанско  право (БЦНП)  в  подкрепа на  социалните

предприемачи. На платформата могат да се намерят стоки, предмети, услуги, предлагани

от социални предприятия. На сайта вече могат да се намерят значителен брой ръчно

изработени коледни подаръци, коледни картички, играчки за елха, свещи и други

предмети с коледен дух. Предлагат се също и подаръци за деца и възрастни – пъзели,

книжки с приказки и за оцветяване, образователни игри и много др...

Водолазни забавления за деца с увреждания

В частно училище „Симеон Велики“ в Иваняне деца с увреждания се запознаха с подводното гмуркане с водолазна екипировка и имаха

възможност да опитат плуване с моноплавник. Събитието е част от програмата на ParaKids, по която се предоставят възможности за

адаптиран спорт за хора с увреждания. ParaKids е организация, която организира и адаптира спортни занимания за деца с увреждания,

гръбначни изкривявания и наднормено тегло. Основната цел на проекта...

Коледно тържество на четири социални услуги в Разград

Четири социални услуги в Разград организираха съвместно коледно тържество – Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за

деца/младежи с увреждания, Комплекс за социални услуги – с. Просторно, Дом за пълнолетни лица с деменция и Дневен център за

пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“. Гости на празника бяха заместник-кметът Милена Орешкова и заместник-кметът Добрин

Добрев, заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, началник отдел „Социални дейности“ в Община Разград

Росица Бончева, Силвия Вълева от сдружение „Одисея“...

Годишни награди на Столичната община за добри

практики в сферата на социалните услуги

Столичната община връчи Годишните награди за добри практики в сферата на

с о ц и а л н и т е  у с л у г и .  И д е я т а  н а  о т л и ч и я т а  е  д а  п о о щ р я в а т  и  с т и м у л и р а т

професионалистите, работещи в социалната сфера и техните партньори. Присъдените

награди бяха в категории: „Войн на годината“, „Доброволческа кауза на годината“,
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„Иновативна социална услуга на годината“, „Кампания на годината“, „Мениджър на

годината“, „Най-въвличаща и вдъхновяваща социална услуга“, „Социално партньорство с

бизнеса“ и „Медия – приятел на социалните услуги“. С наградите се отличават положените

усилия и постигнатите успехи в сферата на социалните услуги. Също така те стават повод

за срещи и разговори на различни организации от социалния сектор, за обмяна на информация и споделяне на добри практики...

Състезание по приготвяне на баница с късмети в

кампанията „Мисията е възможна”

Деца от социални услуги се включиха в състезание по приготвяне на баница с

късмети. Домакин на събитието беше Дневният център за пълнолетни лица с

увреждания „Св.  Марина” в София. Кулинарното състезание – част от

Националната кампания „Мисията е възможна“, организираха от Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“, Столична община и ЛИДЛ. В него се

включиха заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница

Русинова, посланикът на Швейцария в България Н. Пр. Мюриел Берсе Коен,

посланикът на Албания в България Н. Пр. Доника Ходжа, заместник-кметът на

Столична община Албена Атанасова, представителят на УНИЦЕФ за България д-р

Джейн Муита, председателят на ЛУМОС Бисер Спиров, журналистът Мира Добрева. Шеф Иван Манчев също...

Коледен благотворителен базар в Габрово

На 16 и 17 декември за пореден път в Габрово се проведе Коледен благотворителен базар. Изложените изделия са изработени от

потребители на Дневния център за деца и младежи с увреждания, Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни

лица с увреждания, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Дневния център за стари хора, Комплекса за социално-здравни

услуги за деца и семейства и Центъра за обществена подкрепа SOS Детски селища. Средствата, които ще се съберат ще послужат за

терапия, лечение и подобряване условията на живот на деца и лица в неравностойно положение.

Коледен базар в Ловеч

И в Ловеч Общината организира коледен базар с изработени от потребители на социални услуги изделия. В базара се включиха от Дневния

център за деца и младежи с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, Защитеното жилище за лица с психични

разстройства и Центъра за социална рехабилитация и интеграция с играчки за елхата, картички, сувенири, коледни украси и много ръчно

изработени подаръци са сред изделията, които всеки може да си закупи. Набраните средства ще се използват за арт ателиетата на

социалните услуги.
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