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ПРОГРАМА 

Обучителен модул „Предоставяне на социални услуги от общините” 

Ден първи  

12:00-13:00 Регистрация и обяд 

13:00-15:00 Представяне на проекта и участниците. Очаквания от модула. Групови 

правила и договор.  

Нова нормативна уредба и реформиране на социалната система 

15:00-15:30 Кафе–пауза  

15:30-17:00 Традиционни и нови  правомощия на местната власт. 

18:30 Вечеря 

Ден втори 

9:00-10:30 Политики за хората с увреждания – национално и местно ниво. 

Специфични ангажименти по ЗХУ и администриране на механизма 

лична помощ по ЗЛП. 

10:30-11:00  Кафе-пауза 

11:00-12:30 Политики за закрила и подкрепа на децата и семействата – национално и 

местно ниво. Трансформиране на приемната грижа проектно към 

бюджетно финансирана услуга. 

12:30-13:30  Обяд 

13:30-15:00 Социални услуги и подкрепа за останалите социално уязвими групи – 

национално и местно ниво. Ангажименти на общините по новия ЗСУ – 

отговорности, правомощия и важни срокове. 

15:00-15:30 Кафе-пауза 

15:30-17:00 Мерки и дейности на местно ниво за подкрепа на възрастните хора, за 

повишаване заетостта и  квалификацията на работна сила, за подкрепа на 

социалното предприемачество 

18:30 Вечеря 

Ден трети 

9:00-10:30 Ефективна организация, управление и контрол на дейностите и 

практиките по планиране, разкриване, предоставяне, управление и 

финансиране на социалните услуги съгласно новият ЗСУ и 

подзаконовата уредба към него 

10:30-11:00 Кафе-пауза 
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11:00-12:30  Взаимодействие между  държавните органи, местната общност и 

потребителите на услуги за осигуряване на достоен живот за уязвимите 

групи и подобряване на достъпа до тях 

12:30-13:00 Заключителна сесия. Контролен текст и оценка на резултатите. 

Закриване на обучението. 
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