
30 брой (година 9) 14.07.2020 год.

ПОСЛЕДНА СЕДМИЦА ЗА РЕГИСТРАЦИИ

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
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ПОКАНА

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

Със заповед на министъра на здравеопазването се

променят част от противоепидемичните мерки

Със Заповед № РД-01-399/12.07.2020 г. на министъра на здравеопазването се определят противоепидемичните мерки.

Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50

% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при спазване на всички противоепидемични мерки.

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

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

ИА „Главна инспекция по труда“ ще осъществява проверки на работодатели относно спазване на изискванията съгласно Заповед № РД-01-

399/12.07.2020 г. и Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г...

До 15 юли ще бъдат затворени социалните услуги с целодневна грижа

Социалните услуги от резидентен тип в страната ще бъдат затворени до 15 юли. Това са центровете за настаняване от семеен тип,

защитените жилища и специализираните институции за пълнолетни и възрастни хора. В тях няма да се допускат свиждания. Близките на

настанените ще могат да получават информация по телефон, скайп, вайбър, електронна поща или друг изключващ директен контакт начин

от директорите на услугите и от общините, които са доставчици. Отворени остават дневните центрове, центровете за рехабилитация и

социална интеграция, центровете за обществената подкрепа и звената „Майка и бебе“...

Национална програма за заетост на хора с увреждания

Агенцията за хората с увреждания започва да набира проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания от 13.07.2020 г.

Основната цел на програмата е да насърчи и подпомогне работодателите при създаването на работни места за хора с трайни увреждания и

повишаването на техните знания и умения. Крайният срок за подаване на проекти е 17.30 часа на 17.08.2020 г. Кандидатите могат да

получат до 10 000 лв. субсидия за осигуряване на достъп за хора с увреждания...

НАСО участва в заседание на междуинституционалната работна група за разработване на

подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги

На 13 юли се проведе онлайн заседание на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона

за социалните услуги, в което участваха и представители на НАСО. На срещата се обсъди проектът на Правилник за прилагане на Закона за

социалните услуги. По време на заседанието беше уточнено, че няма да се допусне „правен вакуум“ и във връзка с това в момента се работи по

преходните и заключителни разпоредби на закона. Дискутирани бяха определени въпроси, които се уреждат с правилника за приложение на ЗСУ,

както и работата по другите подзаконови нормативни актове към закона. Членовете на работната група трябва да предоставят своите становища по

проекта на правилник до 17 юли 2020 г...

Семинар „Мога да работя! Хората с интелектуални

затруднения на пазара на труда“

На 9 юли 2020 г. се проведе семинар „Мога да работя! Хората с интелектуални затруднения на

пазара на труда“, организиран от фондация „Светът на Мария“ (член на НАСО) и Българския

център за нестопанско право. В събитието участва министърът на труда и социалната политика

Деница Сачева, включиха се хора с интелектуални затруднения и техни близки, работодатели,

трудови наставници, доставчици на социални услуги, представител на институцията на

омбудсмана, на НАСО и др. На семинара бяха представени анализи на правната рамка за

заетостта на хората с интелектуални затруднения и на потребностите им от подкрепа.

Участниците имаха възможност да споделят опит и да обсъдят няколко добри практики. В

резултат от изложенията и дискусиите се констатира, че „подкрепата за хората с интелектуални

затруднения трябва да е продължителна, комплексна и да обхваща не само хората с увреждания, но и техните близки и работодатели, и е най-

подходящо да се предоставя под формата на социална услуга“...

Стартираща среща по проект „Реформиране на съществуващите и проектиране на нови мерки

за активиране на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България”

Под формата на видеоконференция се проведе стартиращата среща на Агенцията по заетостта по проект „Реформиране на

съществуващите и проектиране на нови мерки за активиране на неактивни лица и тяхното включване в пазара на труда в България”. Това е

първият български проект, който се финансира чрез програмата за подкрепа на структурните реформи на Европейския съюз и се изпълнява

със съдействието на Генералната дирекция „Подкрепа за структурните реформи” на Европейската комисия (ЕК), а избраният партньор е

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)...
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Публикуван в протокол за оценка и класиране на проекти за

създаване на центрове за защитена заетост

В сайта на Агенцията за хората с увреждания (рубрика "Проекти и програми") е публикуван препис-извлечение на протокол ЦЗЗ № 3 /03.07. 2020

г. за оценка и класиране на проекти по Методика за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Зам.-министър Русинова очаква част от мерките за справяне

с COVID-кризата да продължат през следващите две години

Голяма част от мерките, които сме стартирали за справяне с кризата, предизвикана от

разпространението на COVID-19, вярваме, че ще получат финансиране и през следващите

две години. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница

Русинова по време на заседанието на парламентарната комисия по европейските въпроси и

контрол на европейските фондове. Тя отчете мерките на Оперативна програма „Развитие

на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално

подпомагане на най-нуждаещите се за подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса в

условията на COVID-пандемията...

Онлайн дискусията „Бизнес рестарт по време на пандемия“

Представители на водещи фирми се включиха в онлайн дискусията „Бизнес рестарт по време на пандемия“, организирана от Investor.bg и с водещ Таня

Кръстева, главен редактор на Bloomberg TV Bulgaria. По време на срещата са коментирани редица стратегически въпроси, от които ще зависи

развитието на бизнеса през следващите десет години. В т. ч. и „промяната в средата“, при което е отчетено, че „дигиталните канали понякога са по-

ефективни отколкото консултациите на живо“,...

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.

Националната кампания „Заедно срещу кризата“

в Стара Загора

Близо 4,5 млн. лв. ще бъдат насочени по мярката „Заетост за теб“ на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“ към бизнеса в област Стара Загора. Това

съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която

участва в националната кампания „Заедно срещу кризата“ в Стара Загора. По мярката

могат да бъдат наети безработни за срок до 3 месеца, а подкрепата за работодателите

ще бъде в размер на минималната работна заплата и осигуровките за всеки нов

служители. Финансовата подкрепа е съотнесена към броя работодатели, както и

новорегистрирани безработни в региона, които са загубили работата си по време на

извънредното положение. В област Стара Загора има над 16 200 работодатели, а новорегистрираните безработни от средата на март са

около 8000...

Община Търговище стартира дейностите по изграждане на

нова социална инфраструктура

С пресконференция и „първа копка“ Община Търговище стартира дейностите по проект, по

който ще бъде изградена нова социална инфраструктура и ще се предоставят социални услуги

за деца, младежи и семейства. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 г.

Ръководителят на проекта инж. Даниела Крумова разясни, че по него ще бъдат изградени нов

дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ново преходно жилище

за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Ще бъдат извършени и ремонти в Дневния

център за деца с увреждания, както и на Центъра за обществена подкрепа...

Започна ремонт на Центъра за работа с

деца на улицата в Разград

По проект ще бъде извършен основен ремонт и ще се въведат мерки за енергийна

ефективност в сграда (общинска собственост), където ще се помещава Център за работа с

деца на улицата. Реновирането на материалната база на бившия дом „Майка и дете“ ще

подобри както условията за потребителите, които за близо 3 години са около 60 деца, така и

за персонала в социалната услуга – каза на церемонията „Първа копка“ кметът на Община

Разград Денчо Бояджиев.

Проектът „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда

общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

https://nasoki.bg/publikuvan-v-protokol-za-otsenka-i-klasirane-na-proekti-za-sazdavane-na-tsentrove-za-zashtitena-zaetost/
https://nasoki.bg/zam-ministar-rusinova-ochakva-chast-ot-merkite-za-spravyane-s-covid-krizata-da-prodalzhat-prez-sledvashtite-dve-godini/
https://nasoki.bg/onlajn-diskusiyata-biznes-restart-po-vreme-na-pandemiya/
https://www.peticiq.com/275049?fbclid=IwAR1p923TlNuXudsYgPYdLO0r8ByIOuA3GxgglkvUvfw0V8iRnpPeCml3fYI
https://www.peticiq.com/275049?fbclid=IwAR1p923TlNuXudsYgPYdLO0r8ByIOuA3GxgglkvUvfw0V8iRnpPeCml3fYI
https://nasoki.bg/natsionalnata-kampaniya-zaedno-sreshtu-krizata-v-stara-zagora/
https://nasoki.bg/obshtina-targovishte-startira-dejnostite-po-izgrazhdane-na-nova-sotsialna-infrastruktura/
https://nasoki.bg/zapochna-remont-na-tsentara-za-rabota-s-detsa-na-ulitsata-v-razgrad/


Общата му стойност е 989 999,98 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ), а продължителността на проекта е 30 месеца...

ЦСРИ и ЦОП в Сандански отбелязаха първия си рожден ден

Центърът за социална рехабилитация и интеграция и Центърът за обществена подкрепа отбелязаха свята първа годишнина. Екипите и потребителите

на двата центъра споделиха празничното си настроение с гости и приятели, сред които бяха кметът на Община Сандански, зам.-кметовете,

специалисти от социални услуги и др.

Във вълнуващата празнична програма бяха включени децата на Сандански с изпълнения на стихотворения и песнички.

Летен лагер за семейства от цялата страна на фондация

„Живот със Синдром на Даун“

В края на месец юни се проведе летен лагер за деца със Синдром на Даун и семействата им.

Тазгодишния летен лагер е възможен благодарение на подкрепата на всички хора, които са си

поръчали от Шарените чорапи с кауза на Финалистите в ПРОМЯНАТА 2016/2017 г. фондация „Живот

със Синдром на Даун“, както и на тези, закупили си от другите „артикули с кауза“. Инициативата

обхваща над 100 деца и техните семейства и се провежда трета поредна година. Четиридневната

програма е подготвена от професионални аниматори и осигури на децата много забавления и

приятни емоции...

Разговор с Миряна Сирийски за подкрепата, от която се

нуждаят хората с интелектуални затруднения, за да се

реализират на пазара на труда

В интервю за БНР програмният директор на фондация „Светът на Мария“ Миряна Сирийски

говори за нужната подкрепа за хората с интелектуални затруднения, за да се реализират на

пазара на труда. Вече от 8 години фондацията работи в подкрепа на хора с увреждания.

Интервюто е по повод семинар, организиран от фондация „Светът на Мария“ и Българския

център за нестопанско право. "Подходът на подкрепа към хората с интелектуални затруднения и достъпът им до труд трябва да се промени", каза в

предаването "Преди всички" Миряна Сирийски.

Интервю с Ал. Димитрова във връзка с новия

Закон за социалните услуги

В интервю за БНР изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ (член на НАСО)

Александрина Димитрова говори за влезлия от 1 юли в сила Закон за социалните услуги. Според

нея много от родителите са наясно, че целта на новия закон не е отнемането на деца от

родителите им. "В закона се регламентира достъпът до социални услуги на всички членове на

обществото, в това число и на хората с увреждания", уточни Димитрова. Александрина Димитрова

сподели очакванията си, че законът е важна част от необходимата реформа в социалната сфера,

с която да се повиши качеството на подкрепата за всички, които се нуждаят...

The Human Safety Net – глобалната инициатива на Generali за отключване потенциала на

хората, нуждаещи се от подкрепа

The Human Safety Net обединява ресурсите на гражданския и частния сектор в подкрепа на нуждаещи се хора. Инициативата работи чрез споделена

методология за изпълнение на програми и обща рамка за измерване на резултатите, с което се установява постигнатото социално въздействие. The

Human Safety Net вече работи в 21 страни по света в партньорство с 46 водещи неправителствени организации. До края на 2019 г. чрез инициативата

са подкрепени над 30 000 души (около 20 000 деца на възраст 0-6 години и 10 000 родители). Обучени са почти 700 бежанци, които от своя страна са

създали над 100 стартиращи фирми. В България инициативата стартира в началото на тази година в партньорство с фондация „За Нашите Деца“...

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на

Агенцията за качеството на социалните услуги /до 09.08.2020 г./

С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ).

Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ), обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., изм., бр. 101 от 2019 г. АКСУ е създадена като изпълнителна агенция

към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги. С

Устройствения правилник се определя дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията.

https://nasoki.bg/tssri-i-tsop-v-sandanski-otbelyazaha-parviya-si-rozhden-den/
https://nasoki.bg/leten-lager-za-semejstva-ot-tsyalata-strana-na-fondatsiya-zhivot-sas-sindrom-na-daun/
https://nasoki.bg/razgovor-s-miryana-sirijski-za-podkrepata-ot-koyato-se-nuzhdayat-horata-s-intelektualni-zatrudneniya-za-da-se-realizirat-na-pazara-na-truda/
https://nasoki.bg/intervyu-na-al-dimitrova-vav-vrazka-s-noviya-zakon-za-sotsialnite-uslugi/
https://nasoki.bg/the-human-safety-net-globalnata-initsiativa-na-generali-za-otklyuchvane-potentsiala-na-horata-nuzhdaeshti-se-ot-podkrepa/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5313


АКСУ ще контролира спазването на стандартите за качество на социалните услуги и изискванията на закона, спазването на правата на

потребителите и разходването на средства от държавния бюджет. В резултат от въведения със ЗСУ мониторинг на социалните услуги на

национално ниво Агенцията за качеството на социалните услуги ще изготвя ежегоден анализ на състоянието и ефективността на услугите.

Новата агенция има и функции, свързани с оказване на методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии

за качество на социалните услуги и разработване на критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните

услуги, извършване на подбор на такива практики и предлагането им за утвърждаване на национално ниво. АКСУ ще лицензира частните

доставчици на социални услуги, като ще може да извършва и проверки на място за проверка на посочени от кандидатите обстоятелства. Тя

ще извършва проверки на местата, в които се предоставят и управляват социални услуги, в т.ч. и задължителна първа проверка на

новосъздадена от община или новолицензирана от частен доставчик социална услуга (до 6 месеца от стартирането ѝ)...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за

отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица /до 09.08.2020 г./

С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица разпоредбите й се привеждат в

съответствие с изменение в Кодекса за социално осигуряване, което създава възможност за подаване на заявление за отпускане на парично

обезщетение за безработица на хартиен носител при регистрацията на лицето в бюрото по труда. Създава се и унифицирано заявление за

отпускане на парично обезщетение от всички лица, които попадат в обхвата на наредбата (безработни съпруги/съпрузи на военнослужещи,

наследници на починало лице, което е получавало парично обезщетение за безработица и др.). По този начин, чрез предложените промени в

наредбата, се намалява административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /до 09.08.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се предлагат промени, свързани със

синхронизиране на разпоредбите на наредбата с промени в Кодекса за социално осигуряване, Административнопроцесуалния кодекс, с

разпоредби на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, както и във връзка с включването на Националния

осигурителен институт (НОИ) в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security

Information - EESSI). От 6 януари 2020 г. НОИ се включва ефективно в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност

(Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), която е важна крачка напред в модернизирането на координацията на социалното

осигуряване, тъй като ще замени текущия обмен на хартиен носител между институциите за социално осигуряване...

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 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-

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:...

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...

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“

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5314
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5317
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5270
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5246
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5241
https://nasoki.bg/aktualizirane-na-plana-za-dejstvie-v-oblastta-na-tsifrovoto-obrazovanie-na-ek/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-finansirane-na-proekti-i-dejnosti-ot-fond-sotsialna-zakrila-prez-2020-g/
https://nasoki.bg/proekt-roditeli-v-zaetost/


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...

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

антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 ще се подкрепят проекти в следните шест тематични приоритета:...

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

към

Таня Христова, кмет на Община Габрово, по повод рождения й ден /19 юли/

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

и гостите на Банкя /15 юли/, Карлово /18 юли/, Левски /18 юли/, Созопол /17 юли/

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722, info@naso.bg

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg

www.naso.bg
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