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ОБЩИНА ПЛОВДИВ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО ЗАТВАРЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА

НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Регионален форум с международно участие – гр. Русе

На 28 и 29 март в град Русе се проведе регионален форум с международно участие „Добри

образователни и професионални практики в областта на социалните дейности“. Събитието

е продължение на инициатива от преди две години на Русенски университет и дирекция

„Здравни и социални дейности“ в партньорство с НАСО. Тазгодишният форум е резултат от

партньорството с множество други съорганизатори, в т.ч. Община Русе, фондация

„Приятелска подкрепа“ – Русе, сдруженията „Център Динамика“ – Русе, „Еквилибриум“ –

Русе, „Дете и пространство“, Русенска Асоциация на лица с интелектуални затруднения,

Българска асоциация на социалните работници, Българска асоциация за образование по

социална работа.

Срещи на НАСО в Община Аксаково

 

На 26 март 2019 г. НАСО проведе работни срещи в Община Аксаково, в които

участваха зам.-кметът на общината г-жа Руска Илиева и г-жа Нели Куклева, началник

отдел „Хуманитарни дейности“. На срещата г-жа Златка Иванова, експерт-

координатор в НАСО, представи мисията и приоритетите на организацията за 2019 г.,

както и дейностите в подкрепа на доставчици и социални услуги.

Срещи на НАСО в Община Ветрино

На срещата участва зам.-кметът на Община Ветрино г-жа Ирина Маджарова, която представи социалната работа в общината в

предоставянето на услуги предимно на възрастни хора и хора с увреждания. В село Ветрино функционира Дом за стари хора с капацитет 10

души. Целта на общинското ръководство е да открие ЦСРИ за деца и възрастни, където да се предоставят консултативни услуги за подкрепа

на нуждаещите се.

Деца в ролята на социални работници

 

Центърът за обществена подкрепа – гр. Гулянци отбеляза Световния ден на социалната работа чрез

запознаване със същността на професията и организиране работния ден с прилагането на ролеви

метод. Децата влязоха в ролята на „социални работници за ден”.

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
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Участие на ЦОП – Бургас в проект за социално включване за младежи

В Бургас се реализира проект „Социално включване и развитие за младежите от Община Бургас“ от сдружение „Пробудник“ в партньорство с

ЦОП – Бургас (представителство на НАСО за общината).

За избора на професия социален работник – Суворово

ЦРДУ в Община Суворово реализира инициатива „Различен ли е светът през погледа на социалния работник?“, чиято основна цел е

професионалното ориентиране на завършващите средно образование ученици. Скритото послание е именно избора на професията на

социалния работник. Участие в срещата взеха общо 45 ученика от две образователни институции в Община Суворово.

Мартенски празници – Видин

В предаването „Едно“ по радио Видин, което се излъчва със съдействието на Центъра за социална рехабилитация и интеграция към

фондация „Подкрепа за реализация“ се говори как в центъра отбелязват празниците заедно. Потребителите на ЦСРИ във Видин общуват и

извън часовете за терапия.

Застаряването и уврежданията

Редакционната статия в бюлетина на EASPD през март месец е посветена на темата „Застаряването и

уврежданията: определящи дневния ред на утрешния ден“ (конференция, проведена в Брюксел на 21 и 22

март). В текста се споменава, че над 46% от световното население на възраст над 60 години имат увреждания,

както и че делът на възрастните хора от общото население на Европа отбелязва значителен и тенденциозен

ръст.

Проучване във връзка с Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г.

Тази година Европейската комисия стартира онлайн консултация със заинтересованите страни относно Европейската стратегия за хората с

увреждания 2010-2020 г. и нейното прилагане. Тя е насочена към организациите на хора с увреждания, неправителствените организации и

другите организации, които работят по въпроси, свързани с хората с увреждания.

НАСО приема номинации за националните награди

Управителният съвет на НАСО реши да започне приема на номинации за

н а ц и о н а л н и т е  н а г р а д и  н а  а л и а н с а ,  к о и т о  щ е  б ъ д а т  в р ъ ч е н и  н а

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.

ПРЕДСТОЯЩО

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

Благотворителен концерт под надслов "Ръка за ръка", посветен на Международния

ден на младежката солидарност - 24 април, гр. Ямбол

Работна среща „Децата – нашият образ в огледалото“, 17 май 2019 г.

15-годишнина на ДЦПЛУ – Монтана, 5 април 2019 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОПРЧР МИГ Раковски –МП02/ИП3 – "Повишаване на достъпа до услуги,

които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и

социални услуги от общ интерес" /до 28.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР МИГ – Община Марица М02 "Активно включване – младежи" /до
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30.04.2019 г./

Процедура по ОПРЧР МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа – "Социално-

трудова и здравна интеграция" /до 03.06.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ Белово, Септември, Велинград – активно приобщаване,

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост" /до 31.05.2019 г./

Процедура по ОПРЧР "МИГ ЛОМ – достъп до заетост на икономически неактивни и

безработни лица" /до 15.04.2019 г./ 

Процедура по ОПРЧР "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2" /до

16.12.2020 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" /удължена до 10.05.2019 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 Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и

солидарна икономика /до 20.04.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца /до 18.04.2019 г./

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Наредбата за медицинската експертиза /до 14.04.2019 г./

Проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за

2018 г. и проект на Национална програма за закрила на детето за 2019 г. /до 11.04.2019 г./

Проект на План за действие за 2019-2020 и Доклад, отчитащ изпълнението на НППНЗД за

2018 г. /до 18.04.2019 г./

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Обществено обсъждане на проекта на Правилник за прилагане на
Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

С Правилника се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните

предприятия. Регистърът на социалните предприятия се създава, води и поддържа в Министерството на

труда и социалната политика като единен национален административен регистър. Информацията в

Регистъра на социалните предприятия се съхранява в информационна система, която поддържа

национална база данни. С Правилника се уреждат още и условията и редът за отпускане на средства за

обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4 от Закона за

предприятията на социалната и солидарна икономика, наети от социални предприятия клас А+, под

формата на схеми за минимална помощ.
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Зам.-министър Русинова: В България се наблюдава
значителен икономически растеж и подобряване на

пазара на труда

През изминалата година в България се наблюдават значителен икономически растеж и

подобряващата се ситуация на пазара на труда. Безработицата в страната е стигнала

рекордно ниско ниво и през януари е била 4,8% – с 1,7 процентни пункта по-ниска от

средната стойност в ЕС. Това каза заместник-министърът на труда и социалната

политика Зорница Русинова по време на конференция за представяне на доклада за

България в рамките на Европейския семестър 2019. Тя отбеляза, че положителна

тенденция се наблюдава и при младежката безработица, която е 11,8% – с 3,1 п.п. по-

ниска от средното ниво за ЕС (14,9%).

Планът за изпълнение на Националната програма за

превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван

за обществено обсъждане

Проектът на Плана за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и

злоупотребата с деца за периода 2019-2020 г. е публикуван за обществено обсъждане. В документа

са предвидени мерки и дейности, които целят създаването на ефективна система за превенция на

домашното насилие над деца, както и развитие на различни услуги, модели и инструменти за

превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на насилие.

Над 2000 дарители избраха и

подкрепиха кауза през първите пет дни

на кампанията "България дарява"

Националната кампания БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА е идея на 12

граждански организации, които се обединиха, за да насърчат

дарителството в нашата страна. Инициативата има за цел да

а н г а ж и р а  ш и р о к  к р ъ г  о т  х о р а  с  д а р е н и е  к ъ м

общественозначими каузи в рамките на конкретен период от

годината – 22-31 март 2019 г.
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