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НОВИНИ ОТ EASPD, НАСО И ЧЛЕНОВЕ 

УС прие програмите на НАСО за 2020 г.

На заседание на Управителния съвет на НАСО бяха приети годишната и обучителната програма на Алианса за 2020 г. НАСО стартира и тази

година с множество планирани събития, дейности и инициативи в цялата страна. Предвижда се Националната среща на ръководителите и

специалистите от социални услуги през март месец да се проведе в Кърджали. Националният форум (с международно участие) на социално

отговорните работодатели и социалните услуги ще се проведе през месец юни 2020 г., к. к. Златни пясъци…

НАСО участва в заседание на Обществения съвет към КВНОЖГ

Представител на НАСО участва в заседанието на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените

организации и жалбите на гражданите, което се проведе 15 януари 2020 г. В рамките на заседанието бе направен преглед на резултатите и

бе обсъден планът за работа на Съвета. Дискутиран беше и въпросът с отложеното влизане в сила на Закона за социалните услуги. Във

връзка с това Съветът прие становище относно продължаващата дезинформация и пропаганда срещу политиките за деца и семейства,

гражданските организации и демократичните принципи, с което членовете на Съвета заявяват подкрепата си за Закона за социалните

услуги...

ПРЕДСТОЯЩО

Среща на НАСО с МТСП за представяне и обсъждане на предложения за развитие на

социалното предприемачество в социалните услуги, София, януари 2020 г.

Работна среща „Добри практики при предоставяне на социални услуги в ЦОП.

Механизми на взаимодействие с ДСП“, Кюстендил, 17 февруари 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Русе, февруари 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Търговище, февруари 2020 г.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИГ Лясковец – Стражица „Местни инициативи за заетост на територията на

общините Лясковец и Стражица“ /до 10.02.2020 г./

МИГ Хисаря „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” /до

20.01.2020 г./

МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково „Достъп до пазара на труда на безработни и

неактивни лица“ /до 30.01.2020 г./

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

Процедура по ОП РЧР "Социално включване на лицата с психични разстройства и с

интелектуални затруднения" /до 31.01.2020 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 30.06.2021 г./  

Процедура по ОП РЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3341-us-na-naso-prie-god-i-obuch-programi-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3340-kvnoj-15-01-2020
https://esf.bg/mig-ljaskovec-strazhica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-094-mjarka-02-mestni-iniciativi-za-zaetost-na-teritor/
https://esf.bg/mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-057-integracija-na-marginaliziranite-obshtnosti/
https://esf.bg/mig-maglizh-kazanlak-gurkovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-085-dostap-do-pazara-na-truda-na-bezrabotni-i-neaktivni-lica/
https://esf.bg/mig-maglizh-kazanlak-gurkovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-085-dostap-do-pazara-na-truda-na-bezrabotni-i-neaktivni-lica/
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/procedures/socialno-vkljuchvane-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-s-intelektualni-zatrudnenija/
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/


30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /до

31.01.2020 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

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/. В

конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка

организация, регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат

новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с

увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за

рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически

лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания,

регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на

хората с увреждания...

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 17 февруари 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с

увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28 февруари 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на

културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

В конкурса могат да участват юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по

българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти

за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3,

т. 8 от Закона за хората с увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на

заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектите се изготвят по Методика за

финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с

увреждания...

Работодатели и неправителствени организации могат да кандидатстват по процедурата

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

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/obyaven-e-konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-sazdavane-na-tsentrove-za-zashtitena-zaetost/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-rehabilitatsiya-i-integratsiya-na-horata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/finansirane-na-proekti-za-zapochvane-i-razvitie-na-samostoyatelna-stopanska-dejnost-na-horata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/finansirane-na-proekti-za-izgrazhdane-na-dostapna-arhitekturna-sreda-na-kulturni-istoricheski-sportni-obekti-za-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-stimulirane-na-zaetostta-na-hora-s-trajni-uvrezhdaniya-v-spetsializirana-rabotna-sreda/
https://nasoki.bg/rabotodateli-i-nepravitelstveni-organizatsii-mogat-da-kandidatstvat-po-protsedurata-profesionalna-integratsiya-na-mladezhi-ot-rezidentni-uslugi-i-uslugi-v-obshtnostta/


Процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“ е отворена за кандидатстване. Основната цел на операцията е

интегрирането на пазара на труда на младежите в риск, включително и с увреждания, които са настанени в услуги от

резидентен тип или ползват социални услуги в общността. Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв..

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 21 февруари 2020 г...

На 15 януари 2020 г. от 10 до 13 часа ще се проведе информационен ден за кандидатите по операция

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“. Информационният ден ще се състои в зала

Пресцентър на Министерството на труда и социалната политика на адрес: София, ул. „Триадица“ №2.

Столична община стартира програмата „Социални иновации“ за 2020 г.

Програмата на Столична община „Социални иновации“ стартира за втора поредна година. Основната цел е

социална интеграция и подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи. С програмата се стимулира

реализацията на краткосрочни проекти за социални иновации.

Годишният бюджет на програмата за 2020 г. е 100 000 лв.

Гражданските организации със седалище на територията на Столична община могат да представят своите проектни

предложения до 5 февруари 2020 г...

Фондация Лале набира предложения за финансиране на проекти по програма

„Силата на семейството и общността”

По програма „Силата на семейството и общността” фондация Лале ще предостави финансова и

експертна подкрепа за реализирането на проекти на граждански организации. С програмата се

цели информиране, включване и овластяване на семейства, деца и общности, за да се

предотврати или намали насилието, неглижирането, недостатъчната грижа и рисковете за

извеждане на деца от семействата им; да се стимулира програма за ранно детско развитие...

В срок до 31 януари 2020 г. се приемат формуляри за концепция за проект...

Панелна дискусия „Семейството в демократичното

общество: Могат ли правата на детето да са в разрез с правата на неговото семейство?“

Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) – гражданска инициатива на

Българския хелзинкски комитет, която си поставя за цел да увеличи обществената

подкрепа за демокрацията, правата на човека и основните свободи, организира панелна

дискусия на тема „Семейството в демократичното общество: Могат ли правата на детето

да са в разрез с правата на неговото семейство?“. БОЛД кани граждани, представители на

граждански организации, инициативи, движения и заинтересовани медии да присъстват

на събитието. Дискусията ще се проведе в „Къщата на София“ на ул. „Миджур” № 12 на 31

януари 2020 г. от 13:30 до 16:00 ч...

Срокът за подаване на проектни предложения за

VIVACOM Регионален грант е удължен до 19 януари 2020 г.

VIVACOM Регионален грант подкрепя добрите идеи от всеки български град или село чрез безвъзмездна финансова подкрепа (грант),

за която могат да кандидатстват: граждански организации (фондации и сдружения), регистрирани в обществена полза; народни

читалища; училищни настоятелства, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза; настоятелства

към детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията

за социално подпомагане /до 12.02.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП)

се предвиждат структурни промени в общата администрация на Агенцията за социално подпомагане чрез вътрешна реорганизация в

рамките на общата щатна численост на агенцията. В съответствие с регламента на чл. 7, ал. 1 от Закона за администрацията, се

предлага преодоляване на подхода на сливане на две основни функционални направления от общата администрация в областта на

човешките ресурси и на правното осигуряване, чрез административно разделяне на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“

на две отделни дирекции – дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ и дирекция „Правна и обществени поръчки“....

НОВИНИ ОТ СТРАНАТА

Обсъдиха перспективите за нов етап на сътрудничество

между България и Швейцария

На среща между изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и г-н Ролан Питон –

съветник по въпросите на швейцарско-българското сътрудничество в посолството на Швейцария в

България, се обсъдиха перспективите за продължаване на успешното сътрудничество с

българските местни власти. На 7 декември 2019 г. приключи изпълнението на Българо-

швейцарската програма за сътрудничество. Размерът на финансовата помощ за България към

https://nasoki.bg/stolichna-obshtina-startira-programata-sotsialni-inovatsii-za-2020-g/
https://nasoki.bg/fondatsiya-lale-nabira-predlozheniya-za-finansirane-na-proekti-po-programa-silata-na-semejstvoto-i-obshtnostta/
https://nasoki.bg/panelna-diskusiya-semejstvoto-v-demokratichnoto-obshtestvo-mogat-li-pravata-na-deteto-da-sa-v-razrez-s-pravata-na-negovoto-semejstvo/
https://nasoki.bg/srokat-za-podavane-na-proektni-predlozheniya-za-vivacom-regionalen-grant-e-udalzhen-do-19-yanuari-2020-g/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4890
https://nasoki.bg/obsadiha-perspektivite-za-nov-etap-na-satrudnichestvo-mezhdu-balgariya-i-shvejtsariya/


момента е 76 милиона шв. франка под формата на...

Изграждане и ремонт на социална инфраструктура в Хасково

В изпълнение на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в

град Хасково“ е изградена необходимата социална инфраструктура и е осигурено подходящо обзавеждане за предоставяне на нов вид

резидентни и съпътстващи социални услуги в общността. Така в Хасково вече има нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и

техните семейства, чийто капацитет е 30 потребители за целодневна грижа и 60 потребители за почасови услуги. В Дневния център ще се

предоставя...

Предвиден е бюджет над 110 млн. лв. за реализирането на

осем процедури по ОП РЧР чрез 2020 г.

С общ бюджет над 110 млн. лв. през 2020 г. ще се реализират осем процедури по Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“. Операциите са свързани с пазара на труда, ранното

детско развитие и солидарната икономика. По процедурата „Транснационални партньорства“ ще

се финансират проекти до 150 000 лева на работодатели, неправителствени организации,

общини,  образователни и обучителни организации и социални партньори.  Целта е

бенефициентите да могат да въвеждат социални иновации, да обменят и прилагат добри практики и да си партнират в различни социално-

икономически сфери....

Позиция на МТСП във връзка с осигуряването правата на

хората с увреждания и на гражданите над 65 години

Във връзка с постъпили въпроси за осигуряването на правата на хората с увреждания и на

гражданите над 65 години Министерството на труда и социалната политика изразява

следната позиция: Според Закона за личната помощ до 31.12.2020 г. има законово ограничение

по отношение на ползвателите на лична помощ и на максималния брой часове подкрепа,

които могат да се ползват. Според разпоредбите от лична помощ имат право да се

възползват хора с 90 и над 90% вид и степен на увреждане, деца с право на чужда помощ и деца с 90 и над 90% степен на увреждане. В

тази група обаче не попадат всички останали лица, които са получавали услуги в домашна среда...

Интервю със зам.-министъра на труда и социалната

политика Зорница Русинова

В интервю за ТВ Европа зам.-социалният министър Зорница Русинова говори за социалната

реформа и за бъдещето на домовете за възрастни хора след проверката в с. Горско Косово. Тя

припомни, че необходимата реформа, която предстои е свързана с влизането в сила и

прилагането на Закона за социалните услуги...
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