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по проект „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

И

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И РАЗВИТИЕ“

х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България

26-29 ЮЛИ 2020 г.

Каним за участие представители на държавни и местни власти, работодатели, доставчици и екипи на социални услуги, организации

на и за хората с увреждания, експерти и специалисти от всички области, работещи по темите, и всички заинтересовани лица.

Целта на събитието е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на

законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за РАЗВИТИЕТО НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА

С УВРЕЖДАНИЯ И ВЛИЯНИЕТО Й ЗА ПО-ДОБРИЯ ИМ ЖИВОТ.

Програмата включва презентации и дискусии по широк кръг въпроси с отношение към развитие на заетостта, в това число състояние

и развитие на държавната подкрепа, необходими промени в нормативната уредба, развитие на корпоративната социална отговорност

и подкрепата на работодатели, приноса на специализираните предприятия, социалните предприятия, социалните услуги и други.

Предвиден е и отделен панел за влизането в сила на новия Закон за социалните услуги и работата на социалните услуги в новите

условия.

Програмата осигурява участие в събитието и дискусиите на министъра на труда и социалната политика, зам.-министри, директори на

дирекции и други от Министерството на труда и социалната политика, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и местни

власти, работодатели, ръководители на социални услуги, специалисти, експерти, представители на европейски организации и

партньори от България и Европа.

Участието си в събитието може да заявите, чрез регистрационен формуляр.

Срок за регистрация: 17 юли 2020 г.

Контакти:

Наталия Христова, тел. 0882 122 690 – организационни въпроси

Пламена Господинова, тел. 0882 122 730 – финансови въпроси и логистика

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО

ПРОЕКТ „ИЗКУСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА СЪС

СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ“ (ISA – FIELD APERTURE)

25 юни 2020 г., 15:30 ч. /онлайн/

Стартирал през 2017 г., проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA – Field Aperture)

цели да промотира недискриминацията и включването на хора с увреждания чрез иновативни инициативи в сферата на изкуството и

културата. Проектът цели и промяна нагласата на широката общественост спрямо хората с увреждания чрез повишаване на

осведомеността.

Заключителното събитие ще бъде възможност да се представи напредъкът по различните продукти в рамките на проекта, както и да се

промотират приобщаващи практики чрез конкретни примери и артистични изяви. Ще се радваме да се видим онлайн в четвъртък, 25 юни, за

да Ви представим постигнатото по проекта.

До 30 юни се удължава срокът на извънредната епидемична обстановка

Министерският съвет прие Решение за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 от 14 май 2020

г. извънредна епидемична обстановка до 30 юни 2020 г. Пандемията от COVID-19 продължава да

представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен
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мащаб. Натрупаните до момента данни в страната сочат, че въведените мерки по отношение на ранно

откриване, изолиране и лечение на заболели, както и своевременно откриване и карантиниране на

контактни лица спомогнаха за локализиране и ограничаване разпространението на заболяването до

местни епидемични взривове. Прилагането на противоепидемични мерки допринесоха за забавяне

развитието на епидемията от COVID-19 в страната и намаляване на натиска върху системата на здравеопазването...

Заповеди на здравния министър за регулиране на мерките в страната във връзка с

удължаването на извънредната епидемична обстановка до 30 юни

С няколко заповеди на министъра на здравеопазването се определят противоепидемичните мерки в периода на удължената до 30 юни извънредна

епидемична обстановка. Със заповед от 12 юни всички работодатели и органи по назначаване организират осигуряването на противоепидемични

мерки в работните помещения, в т. ч...

Остава забраната за посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за

предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни...

Парламентът прие промените в

Закона за данък върху добавената стойност

Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност /ДДС/.

Ставката на ДДС за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките храни и

пелени се намалява от 20 на 9 процента. Намалената ставка влиза в сила от 1 юли тази година и ще се

прилага до 31 декември 2021 г.

Еднократна помощ за покриване на част от разходите за началото на учебната 2020-2021 година ще

получат и семействата на осмокласниците, реши парламентът. Еднократна помощ за покриване на част от разходите за началото на

учебната 2020-2021 година ще получат и семействата на осмокласниците със средномесечен доход на член от семейството до 450 лв., реши

парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за ДДС...

Формите на обслужване в бюрата по труда се възстановяват поетапно

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че продължават да действат част от мерките за работа на

бюрата по труда, въведени по време на извънредното положение. В същото време от юни поетапно се възстановяват временно

преустановените форми на обслужване, в т. ч. присъствените срещи с трудовите посредници, мобилните бюра по труда и груповите

мероприятия с търсещи и предлагащи работа..

Извънредно онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

Правителството и социалните партньори обсъдиха проект на Постановление на Министерския съвет за

допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, който е разгледан от Комисията по

трудово законодателство към НСТС и не е получил единодушна подкрепа. Синдикалните организации

подкрепят проекта на ПМС, а представителите на работодателите се обявиха против. С предложеното в

проекта на ПМС допълнение на чл. 42 от Наредбата ще се регламентира по ясен начин изчисляването на

размера на обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ. Това ще гарантира правата на работниците и

служителите и ще подпомогне работодателите при реализирането на техните задължения, като това е

предпоставка и за избягване на трудови спорове по този въпрос...

Указания за изпълнение на проектите по ОПДУ след

отмяната на извънредната епидемична обстановка

За периода до пълното преодоляване на последиците от епидемичната обстановка в страната, Управляващият орган

на Оперативна програма „Добро управление“ (УО на ОПДУ) дава следните указания и препоръки относно изпълнението

на проектите: Всички проектни дейности следва да се изпълняват съобразно условията на проекта или след

съответни изменения в него в случай на необходимост, при съблюдаване на действащите противоепидемични мерки и

указания на компетентните органи до и след 14 юни 2020 г., ако има такива...

Министър Сачева: България ще акцентира върху повишаването на

квалификацията и цифровите умения на работната сила

България предвижда да увеличи възможностите за повишаване на квалификацията на работната сила с

акцент върху придобиването на цифрови умения, идентифициране и осигуряване на механизъм за валидиране

на умения, придобити чрез неформално и самостоятелно обучение. Това каза министърът на труда и

социалната политика Деница Сачева по време на участието си във видеоконферентна връзка на

министрите на държавите – членки на ЕС, по заетост и социална политика. По време на дискусията бяха обсъдени приетите на национално и

европейско равнище възстановителни мерки за преодоляване на последиците от настоящата криза и за стабилизиране на пазара на труда...

Решение за одобряване на оценителен доклад по процедура

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

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените

проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.086 „Професионална интеграция на младежи

от резидентни услуги и услуги в общността“, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“ публикува Решение за одобряване на оценителен доклад по процедурата със следните приложения: Списък на

одобрените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на

безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях;...

Над 36 хиляди лева за стипендии на даровити деца

Министерският съвет одобри средства в размер на 36 315 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с

изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. От тях 28 215 лв. се предоставят по бюджетите на общините в

резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания от 7 общини за първото тримесечие на 2020 година. За

https://nasoki.bg/posledni-zapovedi-na-zdravniya-ministar-za-regulirane-na-merkite-v-stranata-vav-vrazka-s-udalzhavaneto-na-izvanrednata-epidemichna-obstanovka-do-30-yuni/
https://nasoki.bg/parlamentat-prie-promenite-v-zakona-za-danak-varhu-dobavenata-stojnost/
https://nasoki.bg/formite-na-obsluzhvane-v-byurata-po-truda-se-vazstanovyavat-poetapno/
https://nasoki.bg/izvanredno-onlajn-zasedanie-na-natsionalniya-savet-za-tristranno-satrudnichestvo/
https://nasoki.bg/ukazaniya-za-izpalnenie-na-proektite-po-opdu-sled-otmyanata-na-izvanrednata-epidemichna-obstanovka/
https://nasoki.bg/ministar-sacheva-balgariya-shte-aktsentira-varhu-povishavaneto-na-kvalifikatsiyata-i-tsifrovite-umeniya-na-rabotnata-sila/
https://nasoki.bg/reshenie-za-odobryavane-na-otsenitelen-doklad-po-protsedura-profesionalna-integratsiya-na-mladezhi-ot-rezidentni-uslugi-i-uslugi-v-obshtnostta/
https://nasoki.bg/nad-36-hilyadi-leva-za-stipendii-na-daroviti-detsa/


финансиране на отпуснати 20 стипендии по Програмата са необходими 26 730 лв., а за издадена заповед за една стипендия на ученик в частно

училище – 1485 лв. Последната сума се предоставя на Столична община, тъй като частното училище е на територията на гр. София...

График на Агенцията по заетостта за провеждане на трудови борси през м. юни 2020 г.

Нов център за социални услуги в община Велико Търново

Община Велико Търново ще подкрепя пострадали от насилие с нов център за комплексни социални услуги. Центърът

ще се помещава в две къщи и ще предоставя временно настаняване в среда, максимално близка до семейната.

Изграждането на базата е финансирано по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, а за предоставянето на социалната

услуга "Кризисен център за лица Търновгад", Общината е защитила проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Екипът вече е сформиран и със специалистите се провежда обучение...

Нови социални услуги и проекти на Община Стара Загора

Предоставянето на повече и по-качествени социални услуги е постоянен стремеж на Община Стара Загора. Миналата

година Общината беше сред отличените от НАСО заради провежданата активна социална политика и получи награда

„10 години партньорство за социална отговорност“.

„Общо 38 са социалните услуги в Стара Загора, предстои да се разкрият още 6. Предвижда се и обновяване на т.

нар. Дом на инвалида, както и на дома в село Лясково“, съобщи Иванка Сотирова, зам.-кмет по образование,

здравеопазване и социални дейности в Общината.

В Стара Загора има 12 центъра за настаняване на деца и младежи със и без увреждания. Предстои да бъдат открити

още два дневни центъра, едно преходно и едно наблюдавано жилище и Център за обществена подкрепа, в

изпълнение на проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“...

Нови 30 проекта за достъпна среда в Бургас

Бургас с нови 30 проекта по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Те са на хора с

увреждания от 26 жилищни блока и 4 еднофамилни къщи в комплексите "Изгрев", "Славейков", "Лазур", "Меден рудник",

"Братя Миладинови", "Възраждане" и в квартал "Ветрен".

Програмата дава възможност за осигуряване на достъпна среда както на хора, живеещи в панелни блокове в

града, така и на такива, живеещи в къща на село или в кварталите....

Драматичният театър в Ловеч с проект за изграждане на достъпна среда

От началото на юли ще започнат строително-монтажните дейности в изпълнение на проект на Драматичния театър в Ловеч за изграждане на

достъпна среда. Средствата са в размер на близо 45 хил. лева и са осигурени безвъзмездно от Агенцията за хората с увреждания...

Община Свищов с проект за нови социални жилища

На 10 юни кметът на Община Свищов е подписал договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Региони

в растеж” 2014 – 2020. Проектът „Изграждане на социално жилище“ на Общината е на стойност 1,2 млн. лв. По него се предвижда изграждане на 27

съвременни социални жилища в съществуваща сграда, която ще бъде изцяло ремонтиране, преустроена и обновена...

Община Пловдив осигурява 20 000 лв. за зъбни протези на социално слаби

Община Пловдив отпусна 20 000 лв. за протезиране на напълно обеззъбени социално слаби пациенти.

Предложението беше одобрено от Общинския съвет на последната му сесия. Сумата е два пъти по-голяма

спрямо отпуснатата през 2019 година. Средствата ще бъдат използвани за подобряване качеството на живот

на социално слаби жители на Община Пловдив. Те са предназначени за изработване и поставяне на горна или

долна или и двете зъбопротезни конструкции на тотално обеззъбени социално слаби пациенти и ортодонтски

апарати на деца, в неравностойно положение от социални структури в Община Пловдив или поправки на

същите...

Съвместна инициатива на МКБППМН и ЦНСТДБУ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Добрич за

поредна година организира и проведе почистване и озеленяване на дворните пространства на Центровете за

настаняване от семеен тип за деца без увреждания. В почистването на района около сградата на социалните

услуги взеха участие членове и обществени възпитатели от комисията, както и деца, настанени в

центровете. Съвместно с децата в дворните пространства на центровете бяха засадени над 400 цветни

растения, за да станат по приветливи и уютни места за отдих и забава...

На 174 деца в Трън са предоставени услуги за ранно детско развитие

Община Трън изпълнява проект „Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2014-2020. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е над 500 000 лв.

В проекта работят медицински сестри, акушерка, медиатори, социални работници и помощен персонал. Привличани са висококвалифицирани

специалисти – педиатри, гинеколог, стоматолог и юрист. Услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ се изпълнява от външен

изпълнител по договор, като са привлечени висококвалифицирани специалисти за предоставяне на социалната услуга...

В Дряново се изгражда нов комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства

На 8 юни в град Дряново с официална церемония се даде начало на изпълнението на проект за изграждане на комплекс за социални услуги за лица с

психични разстройства. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. По него се

предвижда изграждането на 7 къщи с капацитет за настаняване на 105 души с увреждания, в които ще се помещава Центърът за грижа за лица с

психични разстройства.
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Как социалните работници влияят на напредъка на

деца и младежи с увреждания

Децата със специални потребности са в ежедневна битка да се учат да са най-самостоятелни. Грижите

за тях не могат да спрат. Вижте как работят с тях и им помагат в Дневния център за деца и младежи с

увреждания „Слънчоглед“, където грижата за децата и с техните родители не спря дори и по време на

извънредното положение...

Мари-Луиз Харитсо: Инвеститорите търсят въздействие и

възвращаемост от социалните предприемачи

Регионалният директор на Reach for Change в интервю за "Капитал" / Автор: Иглика Филипова

Засили ли се значението на социалното предприемачество покрай пандемията? Появиха ли се някакви нови

инициативи, насочени към решаване на последиците от кризата?

-По целия свят се наблюдават инициативи, които заздравяват съществуващи партньорства, но се появиха

и много нови сдружения за решаване на преките и краткосрочни нужди и проблеми, възникнали или утежнени от COVID. Все още не е сигурно

какви ще са дългосрочните последици, но за съжаление безработицата, особено сред младите хора без професионален опит, се увеличава...

Някои от популярните заглавия в киното с актьори с увреждания

По повод участието на хора с увреждания във филмови продукции кинокритикът Димитър Дринов бе гост в

„Социална мрежа“ на Канал 3.

"Деца, забравени от бога" е абсолютна класика за хората с нарушен слух. Главната актриса във

филма също е глухоняма и е носител на Оскар за този филм", коментира Дринов, визирайки Марлий

Марлин, която продължава да се снима в киното и телевизия с огромен успех...

Ново съоръжение за хора с увреждания за достъп до плажа и морето

Пловдивска фирма, изработваща помощни средства за хора с увреждания, създаде уникален шезлонг за хора

с увреждания. Фирмата на Георги Пейков изработва и велосипеди, адаптирани за деца и възрастни с

двигателни проблеми. Конструкцията е с широки колела и дава възможност хората с увреждания да стигнат до

плажната ивица и до морето, но влизането във водата трябва да бъде с придружител. Шезлонгът може да се

ползва както от деца, така и от възрастни...

Интервю с председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов

Интервю на Tribune.bg с председателя на Съюза на глухите в България Николай Нинов по повод подготвяния Закон за жестомимичния език, по

който работят социалното и образователното министерство. Според него поне веднъж на ден телевизиите ще трябва да излъчват новини

с жестомимичен превод...

5G ще доведе до нови работни места и бизнес модели

В интервю за портала Кмета.бг зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Адреана

Атанасова говори за 5G технологията и за ползите от внедряването й за потребителите, „като освен предлагането на нови

услуги, основани на високоскоростната свързаност, се очаква новите тенденции в индустрията да създадат нови

работни места, да повишават производителността, ефективността на ресурсите и устойчивостта на

икономиката“...

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2020 г. за изпълнение на

Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република

България (2012 – 2030 г.) /до 26.06.2020 г.

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането

и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на

населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на

бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен

достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните

демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и към преодоляване на

последиците от разпространението на COVID-19...

Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2019 г.

/до 12.07.2020 г./

Проектът на Доклад представя развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република

България през 2019 г. Изложени са извършените дейности и постигнати резултати в петте приоритетни области на Националната

стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.: повишаване на участието на жените на пазара на труда

и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равенство между

жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите; и промяна на

съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот. Отчетена е също дейността на...

Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на
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самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява 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. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на заетостта на

хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни

увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с

увреждания. Проектите се изготвят съгласно глава трета „Проекти със стопанска насоченост“ на Методиката за финансиране на целеви проекти на

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.07.2020 г...

Възможности за финансиране на проекти и дейности от

Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.

I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и

модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги:...

I I .  Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални

предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия — създаден специално за да се подкрепят социалните

предприятия при създаване на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики:...

III. Процедури за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ:...

Проект „Родители в заетост“

Продължава проект „родители в заетост“, по който: ▪ От детегледачка могат да се възползват: - Родители в отпуск по майчинство, на които

им предстои да се върнат на работа, и децата им не са записани на ясла или детска градина - Търсещи работа безработни родители, чиито

деца не посещават ясла/ градина - Върнали се на работа многодетни родители със записани в детско заведение или училище деца. ▪ Грижата

за деца от 0 до 5 г., непосещаващи ясла или градина, може да се полага до 8ч. За деца от 0 до 12 г. на многодетни родители, които ходят в

детски заведение или на училище – до 4ч. ▪ Родителите сами избират детегледача. Допустими са и техни безработни роднини. ▪

Детегледачите трябва да:...

Програма „ИРИС“ подкрепя проекти на граждански организации,

читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19

уязвими деца и техните семейства

Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им потребности, както

и намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са сред основните приоритети на

програма „Ирис“. Програмата ще финансира граждански инициативи (на читалища, нестопански

организации, инициативни групи),  като максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева.

Кандидатстването за финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов

ресурс...

Лечение на очните болести при възрастните

Повече от 90 % от хората над 80-годишна възраст страдат от катаракта, т. нар. „старческо перде“. Тя е причина

за слепота, но днес е напълно лечима, уточнява д-р Веселин Даскалов, офталмолог. По думите му

напоследък в България е отбелязан „скок в лечението на това заболяване“. През 2000 година са правени

1000-1200 операции на милион души население, а през 2019 г. вече се правят 6 хиляди операции. Здравната

каса изцяло поема операцията, но пациентите заплащат имплантите, което за много хора е сериозен

проблем, тъй като цената на тези вътреочни лещи варира между 800 и 3 000 лева. Около 90 хил. възрастни в България имат глаукома. Глаукомата се...

За седмицата нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме

към 

Маргарита Събева, първи представител на НАСО в Русе, по повод рождения й ден /20 юни/
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