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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

ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО ЗАТВАРЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

НАСО прима номинации за националните награди

Управителният съвет на НАСО реши да започне приема на

номинации за националните награди на алианса, които ще

бъдат връчени на международния форум във Варна на 13 юни

2019 г. По повод на 10-годишнината на Национален алианс за

социална отговорност тази година наградите ще бъдат

юбилейни и ще се връчват за принос в социалното развитие на

България за периода 2010 – 2019 г. Традиционно наградите ще

се връчват в категории: Общини, Неправителствени

организации, Корпорации (работодатели), Социални услуги,

Индивидуални награди. Във връзка с това НАСО се обръща към

всички свои членове и партньори за номиниране на предложения за посочените категории, придружени от кратка обосновка

и изпратени на ел. поща info@naso.bg или до НАСО, гр. София, ул. „Сердика“ 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722. Краен срок 25 април

2019 г.

Национална информационна кампания по повод

Световния ден на социалната работа

За втора поредна година НАСО стартира Национална информационна кампания по

повод Световния ден на социалната работа – 19 март, като призова в нея да се включат

социални услуги, доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера.

Инициативите и събитията следва да са планирани в месец март и да имат за цел да

представят пред обществото същността, мисията и основните характеристики на

социалната работа, хората, работещи в нея и ролята на човешките взаимоотношения в

сферата. Каним всички да се присъединят към кампанията, като за целта очакваме

идеите и предложенията да бъдат изпращани до нас в срок до 18 март 2019 година на

имейл consult@naso.bg. По време на Националния форум на 21 и 22 март 2019 г. в град
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Разград, посветен на празника ще бъдат отличени най-интересните и съдържателни

инициативи. 

Обучение, гр. Търговище, 27-28 март 2019 г.

Обучението е подходящо за ръководители,

социални работници, трудотерапевти,

педагози, психолози, детегледачки,

медицински сестри и други специалисти,

които взаимодействат с колеги и с

потребители на социални услуги.

Какво ще даде този курс? 

Разбиране и управление на собственото

Аз и избор на цели за индивидуално

развитие в личен и/или кариерен план.

Подобряване разбирането на другите

около нас и увереност в пренасянето на

социалната ни опитност към критични

ситуации от взаимодействието с колегите

и клиентите на услугите ни.

Подобряване на уменията за слушане в

емоционално наситени ситуации.

Участниците ще имат възможността да се самодиагностицират с Тест за самооценка на потенциалите в EQ.

Разбиране на асертивността.

Умения за асертивна комуникация с потребителите на социални услуги.

Записването за участие се извършва с подаване на Регистрационен формуляр по образец и заплащане на дължимата

такса в срок до 21 март 2019 г. на ел. адрес: expert@naso.bg

Ново представителство на НАСО в Банско

В началото на месец март 2019 г. беше договорено и утвърдено ново представителство на НАСО – Банско, в лицето на г-жа

Райна Зайкова, началник отдел „Хуманитарни дейности“, Община Банско. Екипът на НАСО изказва своята благодарност и

задоволство от възможността да разчитаме на професионализма на г-жа Зайкова и си пожелаваме ползотворна съвместна

работа.

СВЕТОВЕН ДЕН НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА – 19 МАРТ 2019 Г.

Регионален форум с международно участие „Добри образователни и

професионални практики в областта на социалните дейности“, 28 – 29 март

2019 г.

Събитието се организира в партньорство от Русенски университет „Ангел Кънчев“ чрез

професионално направление „Социални дейности“ и Клуб на социалния работник,

Община Русе, Сдружение „Център Динамика“ – Русе, Фондация „Приятелска

подкрепа“ – Русе, Сдружение „Еквилибриум“ – Русе, Сдружение „Дете и пространство“,

Сдружение „Русенска Асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“;

Българска асоциация на социалните работници, Българска асоциация за образование по социална работа.

Предназначен е за експерти от държавни и общински структури, доставчици на социални услуги и социални работници,

университетски преподаватели и студенти по социални дейности.

Предшестващи и обвързани с форума инициативи: Конкурсът за есе на социално значима тема за ученици от средни

училища, университети и социални работници; Отбелязване на Световния ден на социалната работа – 19 март 2019 г. с

интерактивна композиция от постери и флашмоб.

ПРЕДСТОЯЩО

Обучение „Емоционална интелигентност на подкрепящите специалисти в

социалните услуги. Разбиране чувствата на другите и изграждане на

доверителни отношения”, 27 и 28 март 2019 г., гр. Търговище

Национален форум „Инвестицията в кадрите – инвестиция в бъдещето на

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

Национална информационна кампания по повод Световния ден на

социалната работа, март 2019 г.

Благотворителен концерт "Мило сърце", ДЦПЛУ фондация "Милосърдие",
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гр. Сливен, 13 март 2019 г.

Благотворителен базар, Община Бургас, 15-17 март 2019 г. 

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 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 – общини Момчилград и Крумовград" – "Добри и

безопасни условия на труд" /до 02.04.2019 г./

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

уязвими групи" /до 24.03.2019 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
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"Фонд за лечение на деца" /до 21.3.2019 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./

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Награди Balkan Business Awards 2019 в категория

Корпоративна социална отговорност   

На 5 март 2019 г. се състоя петото издание на годишните награди Balkan Business Awards 2019, организирани от агенция за

публични комуникации VIP Communication PR. Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова

връчи награди за корпоративна социална отговорност. Наградите иамт за цел да се подпомагат инвестициите в

образованието в учебно тренировъчните фирми за децата предприемачи и инициират стипендии за социално слаби

отличници и ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят в България. Поощрява се

устойчивото развитие, иновациите, повишаването на стандарта в корпоративната общност, опазването на околната среда,

корпоративната и социалната отговорност, както и дейностите и услугите, в полза на обществото. Наградите Balkan Business

Awards 2018 отбелязват най-значимите постижения в бизнеса у нас и на Балканите, допринесли за устойчивото развитие на

тези региони.

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Обществено обсъждане на проекта на Правилник за прилагане на закона за
хората с увреждания

Проектът на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е публикуван за

обществени консултации (със срок до 23 март 2019 г.). С Правилника се регламентира

редът и начинът за прилагането на Закона за хората с увреждания, приет в изпълнение на

Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 –

2021 г., в частност на Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с

увреждания с отчитане на индивидуалните потребности“ и Мярка 140 „Модернизиране на

системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“, както и в съответствие с

изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и с приоритетите

на релевантните национални стратегически документи. При изготвяне на проекта на Правилника за прилагане на Закона за

хората с увреждания са съобразени всички законови делегации, разписани в Закона за хората с увреждания.

Парламентът прие на второ четене Закона за социалните услуги

Разработването и приемането на този закон е една от ключовите мерки в управленската

програма на правителството за изпълнение на приоритета за осигуряване на равен

достъп до качествени социални услуги и деинституционализация, каза министърът на

труда и социалната политика Бисер Петков от парламентарната трибуна след финалното

гласуване. Този закон беше очакван и желан и от хората с увреждания. С него се допълва

пакета от три закона, които Министерството на труда и социалната политика разработи и

44-тото Народно събрание прие с цел гарантиране на правата на хората с увреждания,

добави той. В изказването си министър Петков подчерта, че приемането на Закона за социалните услуги поставя началото на

реформа в сектора, която започва с промяна на разбирането на социалните услуги като цяло. Съгласно новата правна рамка

те ще са насочени не само за подкрепа за нуждаещите се и зависимите от грижа, но и към създаване на социални

компетентности и умения, чрез които хората да бъдат активни в реализирането на правата си.

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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