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Национален форум „Социални услуги и развитие“

На 29 юли в хотел „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, се проведе

национален форум „Социални услуги и развитие“. Събитието беше посветено

на новия Закон за социалните услуги, като първата национална работна

среща след влизането в сила на закона и в периода на подготовка на

подзаконовите нормативни актове по него. Председателят на НАСО Георги

Георгиев откри форума, в рамките на който бяха обсъдени редица въпроси,

свързани с работата на социалните услуги в новите условия. В изключително

активната и ползотворна дискусия се включиха Мая Василева – зам.-

изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, Николина

Иванова,  началник на отдел СУПЛ-ГДСП, АСП, Росица Димитрова,

съпредседател на ПК „Социална политика“, НСОРБ, Веселина Ботева – член

на УС на НАСО, директор дирекция „Социални дейности“, Община Пловдив,

Атанаска Бонева, експерт „Развитие на социалните услуги“, НАСО, Миряна

Маламин-Сирийски, програмен директор на Фондация „Светът на Мария“, Златка Иванова, експерт „Развитие на социалните услуги и кадровия

ресурс“, НАСО, Недка Петрова, експерт „Развитие на социалните услуги за деца“, НАСО, Весела Цанкова, експерт „Развитие на социалните услуги,

социално предприемачество и трудова заетост“, НАСО, Мария Атанасова, експерт „Социални услуги за деца“ НАСО, Емилия Йосифова, експерт

„Развитие на социалните услуги за хора с увреждания“, НАСО и др...

 

Заключителна среща на пилотните организации по проект ECI AGORA „Развитие на

услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“

На 28 юли 2020 г. в рамките на своя традиционен национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания НАСО проведе

заключителна среща на пилотните организации по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез

взаимодействие и сътрудничество“. Целта на събитието бе да се представят резултатите от доклад, свързан с практическото приложение на пилотно

обучение по ранна детска интервенция, проведено през изминалата година във всяка една пилотна организация. С доклада можете да се запознаете

по-подробно ...

Работна среща по ранна детска интервенция в гр. Варна

На 29 юли 2020 г. по време на националния форум „Социални услуги и развитие“ НАСО проведе

работна среща в рамките на проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска интервенция чрез

взаимодействие и сътрудничество“. В нея се включиха около 50 представители на социални услуги и

други заинтересовани страни с цел да се обсъдят евентуалните стъпки за изготвянето на рамков

документ, чрез който да се регламентира ранната интервенция в България. Онлайн участие в дебатите

по време на срещата взеха г-жа Вера Рангелова, директор „Програми за ранно детска развитие“ в

УНИЦЕФ – София, и г-жа Женислава Сапунджиева, обучител и директор „Услуги за деца и семейства“ в

Карин дом – Варна. От своя страна, г-жа Анелия Атанасова, специалист „Социални дейности и

проекти“ в НАСО, която модерира срещата, направи кратко представяне на стратегия за законодателно регламентиране на ранната детска

интервенция, която в момента се финализира и предстои...

Събитие за разпространение на резултатите по проект IMAS II

На 29 юли 2020 г. Агенция за социално развитие „Вижън“ проведе събитие за разпространение на

резултатите, постигнати в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни

институции, включващи деца с увреждания II“ (IMAS II). В срещата взеха участие 35 представители на

социални услуги, здравни работници и др. Г-жа Илина Чолакова, специалист „Социални дейности“ и

координатор на услугата „Социален асистент на деца със специални образователни потребности“ в

Агенция „Вижън“, модерира събитието, като представи работата на организацията, както и

дейностите й по проект IMAS II, включващи разработване и тестване на онлайн модули за обучение,

участие в международни обучения на социални асистенти, провеждане на интервюта с деца със и

без СОП и др. С кратки изказвания в срещата се включиха и г-жа Александрина Петрова, социален

асистент в Агенция „Вижън“, която сподели впечатленията си от изготвените по проекта модули за

обучение, както и г-жа Галина Вълчанова, чието дете полза услугата „Социален асистент“, която към момента се предоставя единствено от Агенция

„Вижън“...

МТСП и АСП имат готовност да съдействат на общините в

борбата с COVID-19 в домовете за възрастни

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция за социално подпомагане (АСП) имат готовност да съдействат на

общините при установени случаи на COVID-19 в домовете за възрастни хора. Ежедневно се следи ситуацията във всички социални услуги, като

Министерството може да съдейства и да покрие разходите при евентуално преместване на потребителите в подходящи сгради и

оборудването им. Разработва се т.нар. COVID-19 стандарт за укрепване на услугите и подсигуряването с дезинфектанти и предпазни

средства. Такива бяха допълнително предоставени на домовете за възрастни във Варна и Русе веднага след установяването на

положителните проби. Предстои да бъдат издадени указания за командироване на служители в социалните услуги в случай на недостиг по
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места...

Постановлението на МС за увеличение на стандартите е обнародвано

В Държавен вестник (бр. 69 от 4.8.2020 г.) е обнародвано Постановление № 176/31.06.2020 г. на Министерския

съвет, с което се одобряват допълнителни трансфери по бюджетите на общините за изпълнение на мярката за

увеличение, считано от 1 август 2020 г., на стандартите по делегираните от държавата дейности за училищното и

детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на определените по Колективния трудов договор в

отрасъл „Здравеопазване“ размери на възнаграждения, както и на 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.), в съответствие с обявения от правителството пакет от нови социално-

икономически мерки до края на 2020 г. в общ размер 24 591 674 лв...

Ново оборудване за две социални услуги в Габрово със средства от Фонд „Социална закрила“

Фонд „Социална закрила“ ще отпусне на Община Габрово 27 603 лв. за закупуване на оборудване за два центъра за настаняване от семеен тип за

деца и младежи с увреждания.

Срокът за реализация е до 30 ноември 2020 г. Общината ще дофинансира дейностите с 3 067 лв. Предстои да бъде проведена процедура за

избор на изпълнител по проекта....

Нов проект на Община Симитли за обзавеждане и оборудване на ЦСРИ

Община Симитли ще изпълнява нов проект „Разширяване обхвата на учебни и рехабилитационни дейности, чрез ново допълнително обзавеждане и

оборудване на ЦСРИ – Симитли“, за който Фонд „Социална закрила“ ще отпусне 35 802 лева. Предвидено е да бъдат закупени специализирани

терапевтични уреди за подобряване на двигателната активност, както и компютърна техника за обучителна и образователна подкрепа за

социално включване, за да се разшири спектърът от предоставяните социални услуги в ЦСРИ и да се задоволи индивидуалните потребности на

ползвателите...

Нов Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства в община Троян

Одобрен е проект на Община Троян за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени

увреждания.  Дейностите по изграждане на материалната база и предоставяне на социалната услуга са на стойност 999 227,12 лв.,

финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с продължителност от 31 месеца, като предстои избор на изпълнители,

ремонт и реконструкция на сградата, обзавеждане, оборудване, осигуряване на транспортни средства и предоставяне на социалната услуга

за период от 12 месеца...

Нов комплекс от социални услуги за деца във Велико Търново

Община Велико Търново стартира изпълнението на дейности по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по ОП „Развитие

на човешките ресурси“. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е на стойност 941 359,37 лева, 85% от които (800

155,46 лв.) са осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15% (141 203,91 лв.) са национално съфинансиране. Изпълнението на

дейностите по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ стартира от 01.08.2020 година и е със срок от 24 месеца...

Нов Център за настаняване от семеен тип на възрастни с деменция в община Добричка

През 2021 година в с. Опанец ще стартира дейността си нов Център за настаняване от семеен тип на възрастни с деменция. Центърът ще бъде

обзаведен и оборудван с подкрепата на Фонд „Социална закрила“. Фондът финансира проекта с 35 990 лева, а участието на Община Добричка е с 9

566.96 лева. Социалната услуга ще се помещава във вече е преустроена по проект „Красива България“, като алтернатива на институционалния тип

грижа за хора с деменция. В Центъра ще се предоставят социални, здравни, образователни и други услуги, в съответствие с потребностите

на настанените лица. Ще бъдат обзаведени спални,  дневна, столова за 15 потребители, кабинети за медицински специалисти и други...

Ново оборудване и обзавеждане за нуждите на

Домашния социален патронаж в община Панагюрище

Община Панагюрище ще реализира проект „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален

патронаж“ по Фонд „Социална закрила“. Одобреният проект е на стойност 24400,00 лева, от които 16% са финансиране от Община

Панагюрище, с период на изпълнение до 30.11.2020 година. Чрез реализирането на този проект Община Панагюрище ще осигури ефективна

социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги на групи в неравностойно положение, ще подобри качеството на живот и

осигури помощ и подкрепа до услуги за социално включване на най-нуждаещите се лица и семейства...

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за

пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Със заповед на кмета на Община град Добрия е възстановена дейността на Дневния център за деца с увреждания, Дневния център за пълнолетни

лица с увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Добрич, считано от 03.08.2020г. до 14.08.2020 г. при следната организация...

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

https://nasoki.bg/postanovlenieto-na-ms-za-uvelichenie-na-standartite-e-obnarodvano/
https://nasoki.bg/novo-oborudvane-za-dve-sotsialni-uslugi-v-gabrovo-sas-sredstva-ot-fond-sotsialna-zakrila/
https://nasoki.bg/nov-proekt-na-obshtina-simitli-za-obzavezhdane-i-oborudvane-na-tssri/
https://nasoki.bg/nov-tsentar-za-podkrepa-na-litsa-s-uvrezhdaniya-i-tehnite-semejstva-v-obshtina-troyan/
https://nasoki.bg/nov-kompleks-ot-sotsialni-uslugi-za-detsa-vav-veliko-tarnovo/
https://nasoki.bg/nov-tsentar-za-nastanyavane-ot-semeen-tip-na-vazrastni-s-dementsiya-v-obshtina-dobrichka/
https://nasoki.bg/novo-oborudvane-i-obzavezhdane-za-nuzhdite-na-domashen-sotsialen-patronazh-v-obshtina-panagyurishte/
https://nasoki.bg/vazstanovena-e-dejnostta-na-dneven-tsentar-za-detsa-s-uvrezhdaniya-dneven-tsentar-za-palnoletni-litsa-s-uvrezhdaniya-i-tsentar-za-sotsialna-rehabilitatsiya-i-integratsiya-v-dobrich/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5313


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:...

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

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5314
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5317
https://nasoki.bg/aktualizirane-na-plana-za-dejstvie-v-oblastta-na-tsifrovoto-obrazovanie-na-ek/
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/
https://nasoki.bg/nova-myarka-na-fond-aktivni-grazhdani-za-preodolyavane-na-efektite-ot-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:...
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