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Община Бургас получи две награди за своята социална политика
понеделник, 12 юни 2017
Публикувано от: Стефан Минчев

Община Бургас получи две награди от Национален алианс за социална отговорност - представител на
Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), по време на
Националния форум/изложение "Социални услуги, заетост, развитие".
Те са присъдени на Център за обществена подкрепа - за добри практики и междуинституционално
сътрудничество, както и на Мая Казанджиева, директор на дирекция "Здравеопазване и социални
дейности" в Община Бургас - за личен принос в развитието на националното партньорство и социалните
услуги.
От 06.06.17 до 09.06.17 г. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, се проведе Национален форум/изложение
"Социални услуги, заетост, развитие". Организатори бяха Министерството на труда и социалната
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политика, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Европейската
асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Община Варна и Национален
алианс за социална отговорност (НАСО).
Целта на форума бе да даде трибуна и възможност за представяне на самите социални услуги, техните
екипи и възможностите на техните ползватели, и чрез добър опит да очертае основните посоки на
тяхното бъдещо развитие.
Програмата на форума включваше много възможности за национални и европейски партньорства,
обмен на добри практики, дискусии и формиране на препоръки по европейски и национални политики,
възможности за поставяне на въпроси, получаване на отговори и много други. В рамките на програмата
бяха включени няколко дискусионни панела, както и изнесена приемна на Министерството на труда и
социалната политика. Водещ фокус на програмата бяха темите за социални услуги, заетост на хората с
увреждания на отворения пазар на труда с поглед към развитието на социалната сфера, подкрепяща
личностното развитие на хората, имащи нужда от подкрепа. Разгледани бяха и традиционно
предизвикващи интерес теми, като отговорностите на местните власти и партньорствата с тях за
подкрепа развитието на заетост, социални услуги и социално включване, европейско и национално
партньорство, работа по Европейски семестър.
Форумът включваше и изложение на социалните услуги чрез изложбена площ, с цел представяне на
добри практики, обмен на опит и развитие на изкуството в социалните услуги, като способ за развитие
на трудови умения и възможности за социално предприемачество.
С цел резултатност на дискусиите и бъдещо ползотворно партньорство, в дните на форума съвместно
работеха ръководства, представители и експерти на всички институции, организации и заинтересовани
страни: Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на
услуги за хора с увреждания, Национално Сдружение на Общините в Република България, Агенцията по
заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Национален алианс за социална отговорност, общините
и др.
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