
 29 брой (година 9) 07.07.2020 год.

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

27-29 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 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ"

28 юли 2020 г., х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се

проведе на 28 юли 2020 г. (вторник) от 15:00 ч. в х-л "Интернационал", к.к. Златни пясъци, гр. Варна.

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.

Обучител: Красимира Георгиева

ПОКАНА
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за онлайн обучение

„НАСИЛИЕТО – СПЕЦИФИКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ. АСПЕКТИ

НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”

17 юли 2020 г., 10:00 ч.

Обучението е подходящо за ръководители на социални услуги, социални работници, трудотерапевти, педагози, психолози,

детегледачи, медицински сестри и други специалисти, които оказват социална подкрепа на деца, семейства и пълнолетни лица.

Обучители: Валентина Гешева и Миглена Михтарска

Влезе в сила Законът за социалните услуги

Законът за социалните услуги е приет от 44-то Народно събрание на 7 март 2019 г. след

дълъг консултативен процес, целящ да осигури участието на всички заинтересовани

страни. Законът е базиран на изцяло нова философия и е важна част от реформите в

социалната сфера.

Основните цели на закона са гарантирана на равен достъп до социални услуги, на

тяхното качество и ефективност, правото на подкрепа за живот в домашна среда и в

общността, прилагане на интегриран подход и междусекторно взаимодействие и

насърчаване на публично-частното партньорство.

Социалните услуги са общодостъпни (за информиране, консултиране и обучение за

реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за

срок, не по-дълъг от два месеца; мобилна превантивна общностна работа) и

специализирани (при настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството

на живот или развитието на лицето; необходимост да бъде удовлетворена специфична

потребност на определена група лица). Услугите се профилират и според функциите, в

зависимост от потребителите, според основните групи дейности, продължителността на

ползването, средата за предоставяне. Организацията на предоставянето на социалните

услуги се определя в съответствие със стандартите за качество, вписани в Наредбата за качеството на социалните услуги...

МТСП стартира три мерки за запазване на работните места и

намаляване на безработицата

Министерството на труда и социалната политика ще стартира до края на седмицата три мерки за

запазване на работните места и за намаляване на безработицата.

В пакета „Заетост х 3“ влизат новият вариант на мярката 60/40, мярката за подпомагане на

секторите на транспорта и туризма с 290 лв. за запазване на работно място, както и нова схема за

наемане на безработни...

Ще продължи запазването на работни места по 60/40, като...

Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”

Стартира изпълнението на проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Предвижда се проектът да осигури заетост на 70

000 безработни лица, в т. ч. такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa

COVID-19...

Операция „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“

Агенцията по заетостта стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните

работници и служители. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение

предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма. Средствата се отпускат по проект „Краткосрочна подкрепа

за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и

редът за подкрепа...

И след 30 юни работодателите могат да получават средства от държавата за запазване на

заетостта

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства на работодатели с цел запазване на

заетостта на работниците и служителите след периода на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. За всеки

работник или служител предприятията ще могат да получат средства в размер на 60 на сто от осигурителния доход за месец май 2020 г. и

60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски. Средствата ще се изплащат за не повече от три месеца в периода от 1 юли

– 30 септември 2020 г...

Нова мярка на Фонд Активни граждани за

преодоляване на ефектите от COVID-19

Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за

набиране на проектни предложения в рамките на антикризисна мярка за

преодоляване на ефектите от COVID-19. Мярката е част от Схемата

за малки инициативи.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 10 септември

2020 г...

Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с

размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 000 евро. По
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антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 ще се подкрепят проекти в следните шест тематични приоритета:...

Одобрени са проекти за осигуряване участието на България в

Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19

Правителството одобри проект на Споразумение за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на

Паневропейския гаранционен фонд (ПЕГФ) в отговор на COVID-19 и проект на Споразумение за гаранция при първо поискване между държавите

членки-гаранти и Европейската инвестиционна банка, също така упълномощи министъра на финансите да ги подпише от името на страната

ни...

Променени са условията за кандидатстване по процедура за

продължаваща подкрепа за деинституционализация

на децата и младежите

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2 .093 „Продължаваща подкрепа за

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и

интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2“ с конкретен

бенефициент Министерство на здравеопазването. Условията за кандидатстване по

процедурата са променени по отношение на крайния срок за представяне на проектното предложение – не по-късно от 17:30 часа на 03 август

2020 г....

Указания на УО на ОПРР за идентифициране на проектни предложения

за новия програмен период 2021-2027 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува документи,

свързани с подготовката за изпълнение на новата Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027

г. Изготвени са Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие, както и Пакет

документи за изпълнение на интегриран териториален подход за развитие на регионите за планиране от

ниво 2...

График за провеждането на трудовите борси през м. юли

Подписка за промяна на законодателството в Република България, касаещо

несправедливостта при пенсионирането на родителите на деца/лица с увреждания

АРДЕ инициира подписка за промяна на законодателството в Република България, касаещо несправедливостта при пенсионирането на родителите на

деца/лица с увреждания, която НАСО подкрепи.

Всеки, които желае може да подкрепи с подписа си петицията ТУК.

Въпросът с пенсионирането на родители, които са се грижили за своите деца във времето, когато не е съществувала детска експертна

лекарска комисия, продължава да чака своето решение! Тази ситуация касае семействата на лица с неврологични, сензитивни, ментални и

множество увреждания. В годините по различни причини този проблем е неглижиран. С влизането на новият Закон за хората с увреждане се

появи и неравно третиране на родителите грижещи се за деца с увреждане. Има решение на съда, което признава само ЛКК в болница, но не и

от поликлиника. Същевременно в ТЕЛК решенията на децата/лицата с увреждания пише от кога датира увреждането, в голямата си част от

раждането или ранна детска възраст. Също така в даден момент голяма част от родителите са започнали работа, внасят осигуровки,

плащат данъци, но крайният резултат е, че не достигайки им например трудов стаж една година, могат да се пенсионират, ако доживеят, на

67 годишна възраст, като им се признава 15 години трудов стаж.

Нов Център за обществена подкрепа в Бургас

На 3 юли кметът Димитър Николов представи изцяло обновената сграда на улица "Филип Кутев" № 11, в която

от септември ще се помещава новият Център за обществена подкрепа в Бургас. Той ще е с капацитет до

100 места и 4 места за спешно настаняване. В него има център за спешен прием, две зали за индивидуална и

семейна работа и зала за групова работа с деца и родители. Центърът е част от европейски проект, по

който са изградени или напълно обновени още 4 социални центъра..

"С реализирането на този проект създаваме условия за предоставяне на грижи за най-уязвимите сред нас –

деца и младежи, настанени в социални институции, лица с увреждания и с потребност от постоянна медицинска грижа. Новите социални

услуги ще обхванат 300 деца и младежи и ще помогнат за тяхната реинтеграция в обществото...

ЦОП в Свищов награди победителите в конкурса за детска

рисунка „Подарявам ти надежда“

На 01 юли, по повод деветия рожден ден на Центъра за обществена подкрепа – гр. Свищов,

бяха наградени участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Подарявам ти надежда“,

организиран от ЦОП. За разнообразяване ежедневието на подрастващите, мотивирането им

към разгръщане на въображението и творческия потенциал, всичките 127 творби на деца от

цяла България бяха публикувани във Фейсбук страницата на ЦОП. Творбите бяха оценени по

възрастови групи, а участниците в конкурса бяха деца на възраст между 5 и 15 години. Всички отличени рисунки и имената на участниците са

обявени в страницата на Центъра...

Нов облик на сградата на Дневен център „Блян” в Разлог

Реновирана е сграда на Дневен център „Блян“ в гр. Разлог. Кметът на Разлог инж. Красимир Герчев сподели, че

обновяването е част от дългосрочната стратегия на Общината за инвестиции в областта на социалните услуги.

Усилията в последните години са насочени към осигуряването на достъпна среда, усъвършенстване на

предлаганите услуги, финансово подпомагане. Дневният център вече 21 години предоставя комплексни услуги за

стимулиране развитието на деца и младежи, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на
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техните образователни потребности, организация на свободното време и други.

В Хасково вече има две комбинирани люлки-везни за деца с увреждания

Община Хасково осигури съоръжения за игра на деца с двигателни проблеми, което финансира със собствени средства. Двете комбинирани люлки-

везни за деца с увреждания са монтирани в градската градина и на детска площадка. Местата са в достъпна среда и са съобразени с изискванията

на производителите на специализирани помощни средства за деца и лица с увреждания...

В Русе стартира лятно училище по проект за социално включване

чрез услуги за ранно детско развитие

По проект за социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе по ОПРЧР 2014-

2020 г., за четвърта поредна година на стартира лятно училище за бъдещи първокласници. Лятното

училище ще се проведе в консултативния център в сградата на ДГ „Червената шапчица“. В

продължение на един месец 15 деца ще получат допълнителна педагогическа подготовка за

повишаване на училищната си готовност...

Община Асеновград с проект за изграждане на нов

Дневен център за подкрепа на лица с увреждания

Община Асеновград е одобрена и ще реализира проект за създаване на Дневен център за подкрепа на

лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. Капацитетът на центъра ще е 30 души, а

общата стойност на проектното предложение е в размер на 999 934,10 лева. Социалната услуга ще се

помещава в бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в града, след извършване на

цялостен ремонт. Проектът се финансиран по ОПРЧР 2014 – 2020 г. Основната цел на проектното

предложение е да осигури качествена грижа за лица с увреждания и подкрепа...

 

Зам.-министър Русинова: за Закона за социалните услуги и

кодифицирането на законодателството в социалната сфера

В интервю за БНР заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова говори за Закона за

социалните услуги, подкрепата по време на пандемията и кодифицирането на законодателството в социалната сфера. Тя

уточни, че Законът за социалните услуги влиза в сила от утре, но голяма част от промените реално ще бъдат факт от

следващата година. Зам.-министърът подчерта, че със закона за първи път се разглежда важността на качеството на

услугите и на професионалистите, работещи в системата. Тя допълни, че в рамките на следващите три месеца всички

подзаконови актове ще бъдат обект на публично обсъждане, ще се чуят всички гледни точки на всички заинтересовани страни. Трябва да се има

предвид, че реформата в услугите е с много дълъг хоризонт. Зорница Русинова съобщи, че докато не излязат наредбите, действа сегашният ред за

ползване на услугите...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи

от държавното обществено осигуряване /до 30.7.2020 г./

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от

държавното обществено осигуряване се предлага промяна в реда за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за

временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и на паричните помощи при инвалидност поради общо заболяване

и при смърт на осигурено лице. Действащите разпоредби от наредбата не предвиждат във всички случаи документите, необходими за

изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, да се подават по електронен път. Целта на

предложената промяна е създаването на нормативна възможност за подаване на документите и по електронен път, като по този начин ще

се намали административната тежест за лицата.

Проект на ПМС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на

еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за

покриване на част от разходите в началото на учебната 2020-2021 г. /до 08.07.2020 г./

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020 – 2021 г. да бъде в размер на

250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на

извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Новата помощ се

отпуска по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, на семействата, чиито деца са записани в осми клас на

държавно или общинско училище, за покриване част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 г., когато децата живеят постоянно в

страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Помощта се получава при

условие, че средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв. Изплащането на

еднократната помощ е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а

остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020 – 2021 г., ако детето продължава да посещава училище. Помощта

се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и

приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето...

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Устройствения правилник на Агенцията по заетостта /до 23.07.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта се предвиждат промени,

свързани с целесъобразно преразпределение на ресурсите в териториалните поделения на Агенцията по заетостта в област Пловдив, по-
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конкретно в общини Раковски, Брезово и Пловдив. Предложените промени са свързани с реорганизация на териториални структури на

Агенцията по заетостта в област Пловдив, като дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Раковски и с териториален обхват общините

Раковски и Брезово се закрива и се преобразува във филиал на дирекция „Бюро по труда” със седалище Пловдив...

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 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...

Актуализиране на Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК

В актуализирания план за действие на Комисията ще бъдат взети предвид поуките от кризата с COVID-19 и ще бъде представена

дългосрочна визия за цифровата трансформация на образованието и обучението в ЕС...

Във връзка с актуализацията на плана е отворена и обществена консултация, в рамките на която всеки гражданин, всяка институция и организация от

публичния и частния сектор може да даде своя коментар и предложения или да изрази вижданията си по определени аспекти на законите и

политиките на ЕС, преди Комисията да изготви окончателните си предложения. Обществената консултация ще продължи до 4 септември 2020 г...

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...

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...

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

към

Калинка Миронова, представител на НАСО за Монтана, по повод рождения й ден /8 юли/
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Георги Димитров, кмет на Община Карнобат, по повод рождения му ден /11 юли/

Емилия Йосифова и екипа на фондация „Подкрепа за реализация“, Видин, по повод 16-

годишнината от създаването на организацията /12 юли/ 

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

и гостите на Ракитово /7 юли/
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