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ПОКАНА

ЗА

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗАЕТОСТ ЗА ВСИЧКИ“
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.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР – ТРЕНИНГ

„ПОДОБРЯВАНЕ КОМУНИКАЦИЯТА С ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ. ПРИЕМАНЕ,

РАЗБИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ”

17 юли 2020 г. – гр. Силистра, хотел „Виена“

Обучението е подходящо за ръководители и специалисти в социални услуги, за служители в държавни институции, общини и други

организации, работещи с хора с увреждания.
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Обучител: Красимира Георгиева

От 23 юни носенето на предпазна маска или друго средство е

задължително на всички закрити обществени места

Носенето на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, в т. ч. кърпа, шал, шлем

и др., е задължително на всички закрити обществени места. Изключение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните

заведения. Това нарежда здравният министър със Заповед № РД-01-354 от 22.06.2020 г. Правилото за до 50% заетост от общия капацитет на

местата важи и за провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и др...

Одобрено е правителственото становище по конституционно дело № 3/2020 г. във връзка със

Закона за социалните услуги

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 3 за 2020 г., образувано по искане на 54 народни

представители от 44-ото Народно събрание с искане за установяване на противоконституционност на целия Закон за социалните услуги

(ЗСУ) и на всички изменения и допълнения в други закони, предвидени в неговите преходни и заключителни разпоредби, а при условията на

евентуалност - и за установяване на противоконституционност на отделни негови членове...

Изменя се програмата за безлихвени кредити, предвидени за хора,

 загубили работата си поради пандемията от COVID-19

Правителството прие решение за изменение на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от

възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“. В хода на изпълнение на Програмата се установи, че заложените в нея

изисквания в известна степен затрудняват достъпа на част от нуждаещите се лица да получат безлихвен кредит. Част от предлаганите

промени са свързани и произтичат и от процеса на подписване на споразумения между Българската банка за развитие и търговските банки за

изпълнение на Програмата. Изменението на Програмата ще осигури по-голяма възможност и достъп на по-широк кръг от лица до осигуреното

от държавата финансиране...

Със законови промени се предвижда обхващане на

4-годишните деца в предучилищното образование

Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование и възможност за обучение от разстояние в електронна среда предвиждат

промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Мотивът за предложените от правителството допълнения е, че

обхващането в детска градина на децата на 4 години е изключително важно за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното им

развитие. Заедно с обучението, възпитанието и социализацията се осигурява и редовна грижа, здравословна храна и контролирани хигиенни

условия. В същото време се дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда. Осигуряването на подкрепа за преодоляване на

обучителните затруднения чрез ранно идентифициране на потребностите на децата ще предотврати натрупването на дефицити, а в

последствие отпадането им от образователната система...

Заседание на Постоянната експертна работна група по

Националната стратегия за дългосрочна грижа

На 19 юни 2020 г. се проведе заседание на Постоянната експертна работна група за подпомагане разработването и координацията на изпълнението

на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), в което участва и представител на НАСО. На

заседанието се обсъдиха въпроси, свързани с подготовката на новия план за периода 2021 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за

дългосрочна грижа.

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск

при прекратяване на трудовия договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване

на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя.

Измененията се налагат, тъй като към момента липсва ясен начин за определяне на този вид обезщетение. Според новата разпоредба при

прекратяване на трудовия договор броят дни неползван платен годишен отпуск, за който се изплаща обезщетение, ще се определят

пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж в предприятието към деня на прекратяването на трудовото

правоотношение...

Възможност за разходване на 30 % от натрупаните отчисления по ЗУО за борба с COVID-19

С писмо, изпратено до НСОРБ, министърът на околната среда и водите Емил Димитров покани кметовете на населени места своевременно

да се възползват от възможността да използват до 30 на сто от отчисленията, които плащат съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за разходи, свързани с извънредната епидемична обстановка с COVID-19. С §41 от Преходните и

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето беше предвидена възможност в срок до 31 декември

2020 г. кметовете на общини да заявяват до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО да се

изразходват за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето. Сумите до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60 от ЗУО

следва да се превеждат на общините само след одобрение от министъра на околната среда и водите. За издаване на решението за

изразходването на средствата е необходимо съответната община да представи заявление в МОСВ...

Обучителни видеа за регистриране на социални

предприятия

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува обучителни видео

материали за вписване на социални предприятия Клас А и Клас А+ в Регистъра на

социалните предприятия. Те са разработени от дирекция „Жизнено равнище, демографска
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политика и социални инвестиции“ във връзка с прилагането на Закона за предприятията на

социалната и солидарна икономика. Обучителните материали са предназначени за

кандидатстващите за вписване в Регистъра на социалните предприятия и нагледно

показват процеса на попълване на заявлението и документите, които е необходимо да бъдат приложени към него...

Зам.-министър Русинова: Очакваме минимум 2 млрд. лв. от ЕСФ+

за трансформация на пазара на труда

Очакванията ни са минимум 2 млрд. лв. от Европейския социален фонд + да бъдат насочени към

българския пазар на труда през следващия програмен период 2021-2027 г. Това заяви заместник-

министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова по време на конференция

по проекта „Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към

променящите се икономически условия“, организирана от КТ „Подкрепа“. Русинова уточни, че

средствата за пазара на труда...

Седмичен график за провеждането на Мобилните бюра по труда

Изграждат два нови центъра за лица с деменция във Варна

55 потребители ще могат да ползват двата нови центъра за грижи за лица с различна форма на деменция,

които ще бъдат изградени във Варна по ОП „Региони в растеж“. Начало на изпълнението на проекта ще бъде

поставено на 23 юни в 11 ч. на ул. "Петко Стайнов" 7. След основен ремонт сградата ще бъде превърната в

Дневен център за подкрепа на лица с деменция и техните семейства, с капацитет 40 места. За

посетителите ще бъдат осигурени помещения за почасов отдих, дневна стая, зали за арт- и трудотерапия,

физиотерапия и за индивидуална работа. Предвижда се да бъде изграден и нов Център за грижа за лица с

различни форми на деменция, с капацитет 15 места, в район "Владислав Варненчик"...

В Шумен започна изграждането на нови социални жилища

Започна изпълнението на проекта за строителство на нови социални жилища в Шумен. Многофамилната

жилищна сграда ще бъде изградена по Оперативната програма „Региони в растеж“ за близо 3 милиона лева.

На пресконференция в сградата на Община Шумен бяха представени дейностите по проекта. На

брифинга присъстваха кметът на Шумен Любомир Христов, зам.-кметът по икономическо развитие

Росица Антонова, зам.-кметът по социална политика и здравеопазване д-р Светлана Маркова и

директорът на дирекция „Устройство на територията“ Валентина Йорданова.

„С изграждането на новите социални жилища ще бъде обновен и увеличен жилищният фонд на общината,

от който да се ползват повече хора. Всяка година при нас се получават заявления за общински жилища и за нас е важно да отговорим на

нуждите на повече хора. В новите жилища ще бъдат настанени 100 души...

Проект за социално приобщаване в община Луковит

От 1 юли стартират дейностите по проект "Социално приобщаване в община Луковит", който е насочен към

семейства с деца, вкл. с увреждания, и хората с увреждания, нуждаещи се от подкрепа за улесняване

достъпа им до заетост с цел повишаване качеството на живот, чрез прилагане на интегриран подход.

Проектът по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е на стойност 149 997,62 лв., които се предоставят

изцяло безвъзмездно.

Ще се работи с родители, които не ходят на работа, защото отглеждат децата си вкъщи, вкл. деца с

увреждания, и поради тази причина са в риск от бедност, и с децата, които се нуждаят от адекватни грижи за ранно детско развитие...

Онлайн магазина на социалното предприятие „Морски знаци“

Преди няколко години Община Бургас създаде социалното предприятие "Морски знаци", в което работят хора с

увреждания, самотни и многодетни майки. То им дава шанс за достоен труд, да бъдат полезни на себе си и на

останалите. В "Морски знаци" ръчно и с много любов се изработват сувенири, които носят в себе си духа на Бургас.

Асортиментът включва магнити, забавни фигурки на знаковите за града гларуси, котки и делфини, възглавнички,

тениски, хавлии и други текстилни изделия,...

4 проекта за достъпна среда в Момчилград

4 са проектите в Момчилград, внесени за одобрение по новата Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Предложени са три блока и фамилна къща. Предстои получените предложения от Момчилград да бъдат оценени от Министерството на

труда и социалната политика. Ако бъдат одобрени ще се изградят рампи и ще се поставят електрически стълбищни платформи и асансьори.

От програмата могат да се възползват хора с трайни увреждания...

В Харманли стартира предоставянето на нова социална услуга

Община Харманли сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Продължаваща подкрепа за

деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“ – гр. Харманли“, финансиран по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Стойността на проекта е 1 171 006,33 лв., от които разходи по линия на ЕСФ в размер на 995 355,38 лв. и национално съфинансиране – 175

650,95 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца...

Пазарът на труда и социалните услуги – разговор с

министър Деница Сачева
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В интервю за Сутрешния блок на БНТ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева

коментира въпроси, свързани с подписаното Национално тристранно споразумение, трудовия пазар,

доходите, кризисните мерки и социалните услуги. Министър Сачева каза, че преговорите за

минимални работни заплати по професии започват още тази година. „Това означава, че ще има

универсална минимална работна заплата, а във всички браншове минималните възнаграждения би

следвало да са над тази заплата, защото синдикати и работодатели тепърва ще се договарят.“ Днес ще бъдат представени за обществено обсъждане и

промените в Кодекса на труда. Със законопроекта се предлага повишаване на административната санкция за системни нарушения, свързани с

използването на недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя трудови възнаграждения или обезщетения...

Във връзка със Закона за социалните услуги министър Сачева изрази надежда, че ще влезе в сила от 1 юли. Тя каза, че по темата текат активни

разговори...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда /до 19.07.2020 г./

Кодексът на труда е нормативния акт, който урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други

отношения, непосредствено свързани с тях. Предложените изменения и допълнения в Кодекса на труда имат за основна цел подобряване на

адекватността на трудовото законодателство по отношение на тенденциите на пазара на труда,  достигнатото ниво на

индустриалните отношения, социално-икономическите условия в страната и международните актове и стандарти. В тази връзка в

законопроекта се предлага усъвършенстване на нормативната уредба по отношение на:...

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

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
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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...

Карин дом празнува 24-годишнина

На 22 юни 1996 г. тържествено е открит Центърът за деца със специални нужди Карин дом. Тази година за

първи път рожденият ден не се отбелязва с традиционното тържество, включващо празнична програма и

вълнуващи забавления за децата. „Но е по-различна само формата, емоцията, чувствата и обичта си

остават и са такива, каквито са 24 години на неуморна работа и учене.“

НАСО отправя своите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи на екипа на Карин дом, като

поднася и своята благодарност за ползотворното партньорство.

По повод празника на града поздравяваме и отправяме своите благопожелания към жителите

и гостите на Обзор /24 юни/ и Червен бряг /26 юни/
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