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Национална конференция „Заетост за всички“

На 27 и 28 юли 2020 г. в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе национална конференция „Заетост за

всички“, (по проект „Партньорство за по-добър живот“), организирана от Националния алианс за

социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската

асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), Националното сдружение на

общините в Република България, Националната асоциация на социално отговорните работодатели и

Община Варна. Конференцията беше открита от председателя на Националния алианс за социална

отговорност Георги Георгиев. Г-н Георгиев посочи някои основни предизвикателства и перспективи в

областта на заетостта на хората с увреждания. Във връзка с това той очерта част от ангажиментите и

дейностите на НАСО, сред които са създаването и разширяването на партньорствата между всички заинтересовани страни, изграждането на мостове

и задълбочаване на многостранния диалог, с което да се подобрят възможностите за осигуряване на заетост за хората с увреждания.

В рамките на събитието бе представена обработена и систематизирана информация относно

състоянието по отношение на заетостта при хората с увреждания в България, в т. ч. подкрепата и

финансирането за работодатели (за периода 2015-2019 г.). Г-н Георгиев запозна участниците и с

предложенията на НАСО за решения при откриването на възможности за осигуряване на повече

работни места и устойчива заетост за хората с увреждания. С обръщение към участниците и

встъпление към темата в конференцията се включи зам.-министърът на труда и социалната политика

Адриана Стоименова. Тя очерта основните акценти в политиката на МТСП във връзка с успешната

реализация на хората с увреждания на пазара на труда. Г-жа Стоименова обърна специално

внимание...

 

Годишни национални награди на НАСО 2020

Тази година Управителният съвет на НАСО учреди национални награди в областта на приобщаващата заетост,

корпоративната социална отговорност и социалното предприемачество, на които беше посветена и конференцията,

проведена във Варна. В рамките на националната конференция председателят на Алианса Георги Георгиев тържествено

връчи приза на Пламен Николов, генерален директор на „Есетере България“, Добрич, за активни, резултатни, иновативни

политики и практики за заетост и приобщаване на хора с увреждания в България. Отличена беше и фондация „Св. Николай

Чудотворец“, Добрич, за успешната реализация на проекта „Чудната градина“ и ефективно и резултатно социално

предприемачество. „Чудната градина“ подкрепя и осигурява заетост на 22 души с увреждания, 15 от които с интелектуални

затруднения на възраст от 20 до 55 години...

Изложение – социално отговорни работодатели

В рамките на националната конференция „Заетост за всички“ беше подредено и изложение, където

участниците имаха възможност да се запознаят с дейността и продуктите на фирми и социални

предприятия. В изложението с информационни материали участваха: сдружение „Аутизъм Днес“,

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения и фондация „Владиславово“. Шоколадова

къща „Станимира“ (Айс Оупън ЕООД) представи сладките си изкушения с шоколадови изделия.

Общинското предприятие „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ се включи с

изящните си продукти (стъкло и керамика). Впечатляващите си изделия демонстрираха и фондация

„Подкрепа за реализация“, и фондация „Съпричастие“, КСУВХ „ГЕРГАНА“ – ДСХ И ДПЛФУ.

Общо събрание на НАСО

На 28 юли 2020 г. се проведе Общо събрание на НАСО. По дневния ред бях представени отчетът на

Управителния съвет за дейността на НАСО през 2019 г. и годишният финансов отчет на организацията

за 2019 г. Бяха приети годишната програма на НАСО за 2020 г., бюджетът на Алианса за 2020 г. и

стратегическата програма 2020-2025 г. Обсъдени бяха различни вътрешноорганизационни въпроси. В

рамките на проведената конструктивна дискусия се разгледа визията на Националния алианс за

следващия петгодишен период. Бяха формулирани различни предложения за целите и дейността на

НАСО и др.

МС одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансиране на

стандарти за делегираните от държавата дейности

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 24,6 млн. лв. по бюджетите на общините за 2020 г. Средствата са

предназначени за финансиране на приетите от правителството по-високи стандарти за делегираните от държавата дейности във

функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

Изменението е обвързано с мярката за увеличение на стандартите за делегираните от държавата дейности, считано от 01.08.2020 г. за

училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на размерите на възнагражденията до определените по

Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, както и стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора

с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др...

Народното събрание одобри промените в Закона за социалните услуги
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Парламентът одобри последните промени в Закона за социалните услуги внесени от коалиционните партньори от ГЕРБ и „Обединени патриоти“.

Измененията са гласувани без дебати. Според поправките предоставянето на социални услуги не е търговска дейност.

При изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на детето информация се предоставя със съгласието на родителя или

настойника, а когато то е непълнолетно – от детето, със съдействието на родителя или попечителя....

Новите социално-икономически мерки в отговор на пандемията от covid-19 бяха представени

от премиера Борисов

Министър-председателят Бойко Борисов представи новите социално-икономически мерки за 1,162.9 млрд. лв. след като предложенията бяха

финализирани в рамките на Коалиционния съвет. Мерките на правителството са насочени за подкрепа на борещите се на първа линия срещу

разпространението на COVID-19 и в помощ на най-засегнатите от пандемията. Източникът на разходите е националният бюджет, като социалните

мерки са в размер на 731,5 млн. лв., а икономическите – 431,4 млн. лв...

Зам.-министърът Зорница Русинова представи

приоритетите на ЕС на пазара на труда

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова запозна

структурите на Агенцията по заетостта с приоритетите на Европейския съюз през

следващите седем години, свързани с пазара на труда. Средствата на програма „Развитие на

човешките ресурси“ в периода 2021-2027 г. ще бъдат в размер на 1,6 млрд. евро без

националното съфинансиране. Поне половината от тях ще бъдат насочени към пазара на

труда. Целта на мерките, които ще бъдат предприети, е да се преодолеят последствията

от пандемията и трансформацията към зелена икономика...

Повече средства от ЕС за младежка заетост и

подкрепа за децата за периода 2021-2027 г.

Средствата от Европейския социален фонд + за младежка заетост и мерки в подкрепа на

децата ще бъдат увеличени в следващия програмен период 2021-2027 г. Това стана ясно на

онлайн заседанието на Тематичната работна група за разработване на Програмата за

развитие на човешките ресурси (ПРЧР) и Програмата за храни и/или основно материално

подпомагане за програмния период 2021-2027 г. Членовете на Тематичната работна група се

запознаха с параметрите на Плана за възстановяване на Европа и ресурсът, който ще е на разположение на България в следващия

седемгодишен период. Бяха представени и новостите в Регламента за Европейския социален фонд +, включващи...

Стартиран е приемът на документи за помощта за бъдещите осмокласници

Семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на

250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други

ученически пособия. Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за

сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи....

Срокът за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ се удължава до края на годината

Близо 29 000 възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност ще получават топъл обяд до края на годината. Услугата, чрез

която се подпомагат част от най-уязвимите от пандемията от COVID-19 групи, трябваше да приключи в края на този месец. За

удължаването й Министерството на финансите отпусна допълнителни 9 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната

политика (МТСП)...

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МОН за тоалетни за хора с увреждания и

асансьори в училищата

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. в размер на 3 415

990 лв. Те са за финансиране на дейности, необходими за реализиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и са

за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за 2020 г...

Разговор с министър Сачева във връзка с политическото напрежение, предприеманите

социални и икономически мерки и Закона за социалните услуги

Гост в студиото на Сутрешния блок на БНТ беше министърът на труда и социалната политика Деница

Сачева. Тя коментира настоящата ситуация, вкл. политическото напрежение и протестите, като

изрази готовност за срещи, разговори и обсъждания на идеи.

Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: "Ние не сме чули конкретни искания

към момента, искания, които са свързани с идеи. Чули сме искания, които са свързани с оставки и

диалогът продължава да бъде диалог за хора, а не – за идеи".

Във връзка с въпроса за бъдещия програмен период на ОП "Развитие на човешките ресурси"

министър Сачева съобщи, че се работи вече от няколко месеца, като уточни, че един от основните

приоритети е младежката безработица и овластяването на младите хора с умения, за да могат да се

реализират успешно на пазара на труда, вкл. и по темите, свързани с предприемачеството и иновациите. В бъдещия програмен период са предвидени

почти 500 милиона лева за обучения по дигитални умения....
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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.

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...

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 по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1

от Закона за хората с увреждания. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2020 г. Максималният размер на субсидията по

компоненти е както следва: Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни

увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни

увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в

трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.; Компонент 4 – квалификация и преквалификация,

съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на лице с

трайно увреждане...

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:...

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5313
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5314
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5317
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https://nasoki.bg/konkurs-po-natsionalnata-programa-za-zaetost-na-horata-s-uvrezhdaniya-2/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-finansirane-na-proekti-i-dejnosti-ot-fond-sotsialna-zakrila-prez-2020-g/
https://nasoki.bg/proekt-roditeli-v-zaetost/
https://nasoki.bg/programa-iris-podkrepya-proekti-na-grazhdanski-organizatsii-chitalishta-i-initsiativni-grupi-v-pomosht-na-zasegnati-ot-covid-19-uyazvimi-detsa-i-tehnite-semejstva/


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:...

Специалните си поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме към

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, по повод рождения й ден /29 юли/

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

и гостите на Момин проход /27 юли/, Дебелец, Долни Дъбник, Кюстендил /2 август/, Мизия /2

август/, Плачковци /2 август/, Стрелча,   

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
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