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Национална конференция „Заетост за всички“

 

Национален форум „Социални услуги и развитие“

 

Заседание на работна група по промени в Закона за хората с увреждания

На 7 август 2020 г. се състоя първото заседание на сформираната със заповед на министъра на труда и социалната политика междуведомствената

работна група за разработване на нормативни промени в Закона за хората с увреждания и в Закона за личната помощ. Като член на работната група

от името на НАСО в заседанието участва председателят на Алианса Георги Георгиев. По време на заседанието бяха уточнени рамките и сроковете за

работа на междуведомствената група, която трябва да подготви проект за промяна на ЗХУ до 30 септември. Основен акцент на промените са

предстоящото преобразуване на Агенцията за хората с увреждания в държавна агенция. Търси се най-добър вариант както по отношение на

сроковете, така и във връзка със съдържанието и регламентирането на бъдещата държавна агенция...

Среща по проект „Социално-икономическа

интеграция на уязвими групи в община Гулянци –

шанс, толерантност и успех“

Проведена бе среща-беседа с лица от целевата група на проект „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс,

толерантност и успех”. Фокусът в дискусиите беше поставен върху теми като

изграждане на отворено общество, с отговорни и активни личности в постоянно

променящия се свят; еволюция и промяна на нагласи и поведение, мотивация за

цялостно разгръщане на личността и пълноценно участие в социално-икономическото и културно развитие на общността.

Възможност за безработни да стартират бизнес чрез

насърчителна мярка на Агенцията по заетостта

Безработни лица с право на парично обезщетение могат да започнат собствен бизнес за производство на стоки и/или услуги благодарение на

насърчителна мярка на Агенцията по заетостта. За целта желаещите трябва да представят бизнес проект в бюрото по труда, в което са

регистрирани. В Закона за насърчаване на заетостта е предвидена възможност те да вземат накуп цялото дължимо обезщетение за

безработица, което да послужи като стартов капитал. Ако преценят, че имат нужда от допълнителна подкрепа за стопанската си дейност,

може да кандидатстват по...

Микрокредити до 50 000 евро за социални и стартиращи предприятия по

инструмент, финансиран от ОП РЧР

Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до

10 години. Това е възможно благодарение на финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите

за микрокредитиране“, реализиран от Фонда на фондовете със средства на Оперативна програма „Развитие на

човешките ресурси“. Кредитите ще се отпускат при по-нисък лихвен процент, по-малки изисквания за обезпечения и възможност за гратисен

период. От него ще могат да се възползват и хора с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29 години...

Публикуван за обществено обсъждане е проект на

Закон за българския жестов език

Проектът на Закона за българския жестов език е разработен в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания на

ООН и основната му цел е признаване на езиковия статут на българския жестов език и зачитането на правото на глухите лица на

изразяване, на информация и на своя идентичност чрез българския жестов език. Основните цели на закона са: признаване на

българския жестов език като естествен самостоятелен език; осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга от и на български

жестов език за глухите и сляпо-глухите лица; признаване на културната и езиковата идентичност на общността на глухите лица и

формиране на нагласи за уважение към тях; формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и за

използване на българския жестов език с оглед осигуряване на равни възможности на глухите лица за тяхното пълноценно приобщаване и участие в

обществения живот;...
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Епидемичната обстановка наложи редица ограничения, но и разви някои възможности, вкл. в областта на здравеопазването и достъпността до него.

Със специално приложение MedUNIQA за онлайн консултация със специалист всеки може да получи медицински съвет за своето здраве без да

посещава лекарския кабинет...

Удължени срокове на направления за включване в механизма лична помощ

С цел гарантиране на правата на хората с увреждания всички ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и направления за включване в механизма лична помощ, чиито

срок е изтекъл в периода на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, са удължени в интегрираната

информационна система на АСП със срок до 31.10.2020 г...

През 2020 г. Центровете за заетост и социално подпомагане са съдействали на

близо 6400 души да започнат работа

Близо 6400 души са започнали работа през първото шестмесечие на 2020 г. в резултат от дейността на Центровете за заетост и социално

подпомагане (ЦЗСП). За същия период екипите на ЦЗСП са съдействали за включване в обучение на над 250 лица, а почти 6100 безработни са

получили услуги за активно поведение на пазара на труда, напр. психологическо подпомагане, работа с кейс-мениджър, участие в Ателие за

търсене на работа и други. Към момента в страната функционират 76 ЦЗСП, които предлагат интегрирана услуга чрез взаимодействие

между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане...

Допълнителни 122 млн. лв. за финансиране на

увеличените разходи по Закона за личната помощ

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 122 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и

социалната политика за 2020 г. Средствата ще се използват за обезпечаване на увеличените разходи на общините за осигуряване на

възнаграждения за лични асистенти на нарастващия брой ползватели по Закона за личната помощ. Допълнителният финансов ресурс е

осигурен за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери от централния бюджет за 2020 г.

Допълнителни 15 млн. лв. по бюджета на МТСП за повишаване на заплатите за

служителите на първа линия в борбата с COVID-19

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 15 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и

социалната политика за 2020 г. Средствата ще се използват за определяне на с до 30 на сто по-високи размери на основните месечни

заплати на служителите в структурите на министерството, които са на първа линия в борбата за овладяване на пандемията от COVID-19.

Само по електронен път ще се подават документите за изплащане на паричните

обезщетения от държавното обществено осигуряване

Осигурителите и самоосигуряващите се лица ще подават само по електронен път документите за изплащане на парични обезщетения от

държавното обществено осигуряване, без да се налага да посещават приемните на Националния осигурителен институт. Облекчението се

въвежда с промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, които бяха одобрени от

правителството...

Правителството одобри допълнителни 7 500 000 лв. за прилагане на финансови мерки по ЗНИ

в подкрепа на сертифицирани инвестиционни проекти

Правителството одобри допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Министерство на икономиката, в размер до 7 500 000 лв. за

прилагане на финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) в подкрепа на сертифицирани инвестиционни проекти.

Финансовите стимули по ЗНИ са предназначени за насърчаване на инвестициите...

Правителството одобри проект на искане до ЕК за заем от 1 млрд. лв.

за смекчаване на рисковете от безработица

Правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 1 млрд. лв. под формата

на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства

вследствие на пандемията от COVID-19, известен като „инструмента SURE“. Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната

политика да подпише искането от името на Република България...

Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания

ще бъде изграден в Костинброд

По проект на Община Костинброд в с. Опицвет ще бъде изграден Възстановителен център за деца с

онкохематологични заболявания. Проектът е на стойност 1 223 982,67 лв. и е финансиран по програма

„Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът бе

представен на 6 август на пресконференция с презентация от неговия ръководител – г-жа Лора

Емануилова, директор на дирекция ТТО и ОМП, Община Костинброд...

Изгражда се достъпна среда за хора с увреждания в

зала „Бойчо Брънзов“ в Бургас

Община Бургас ще изгради съоръжение, което да осигури достъпа на хора с увреждания до спортна зала

„Бойчо Брънзов“. Средствата са осигурени чрез проект по мярка „Изграждане на достъпна архитектурна
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среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“, АХУ. Необходимостта от

изграждането на съоръжението администрацията коментира със спортен клуб за баскетбол на инвалидни

колички „Джавелин“ и други спортни клубове на хора с увреждания от града. Планираните дейности по

проекта включват изграждане чрез строително-монтажни работи на 1 бр. адаптирано място (с площ за подреждане на 6 бр. инвалидни

колички) за трайно пребиваване на хора с увреждане...

Увеличава се капацитетът на Центъра за обществена подкрепа в Кубрат

От разкриването му преди 4 години досега в ЦОП в Кубрат са подкрепени над 240 деца. Социалната услуга работи над капацитета – средно годишно с

60 деца на месец. Заради нарастващия брой на потребителите с решение на Общинския съвет капацитетът на Центъра ще бъде увеличен от 30 на 45

места. Решението е в съответствие с Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2021 година на Община Кубрат. Промяната ще влезе в

сила от началото на 2021 г.

Инвестиции в Добричка област чрез местните инициативни групи

Чрез четирите местни инициативни групи, подкрепили проекти по европейски програми, в Добричка област са осигурени инвестиции за 4 890 000 лева.

Част от средствата ще се ползват за изграждането на център за социални услуги в село Безмер. В Добричката община ще бъде обновен цех за

преработка на мляко в село Котленци, ще се закупи професионално оборудване за Домашния социален патронаж и други.

Ново обзавеждане за Дома за стари хора „Венета Ботева“ във Велико Търново

Проектът на Община Велико Търново „Подмяна на част от наличното обзавеждане в Дом за стари хора „Венета Ботева“ получи одобрение от

Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“ към МТСП. Общата стойност на инвестицията в нови мебели и обзавеждане ще е в размер на

38 528,86 лв., от които 33 828,34 лв. са безвъзмездно финансиране. Собственият финансов принос на Община Велико Търново е в размер на 4

700,52 лв. В рамките на проекта ще бъде обновено остарялото и амортизирано обзавеждане в сградата на специализираната институция,

част от което не е подменяно повече от 40 години. Във всяко от 86-те индивидуални помещения, обитавани от потребителите, ще бъдат

доставени нови гардероби, скринове, шкафове и трапезни маси...

Български знамена за Съединението ушиха в социалното

предприятие за хора с увреждания в Пловдив

По поръчка на Община Пловдив хора с увреждания ушиха стотици български знамена за деня на

Съединението – Шести септември. Тази година и социалното предприятие се включва в подготовката за

отбелязването на празника. Цялата поръчка от близо 300 национални флага е изпълнена за една

седмица. Шивашкото ателие е едно от трите звена на социалното предприятие за хора с увреждания.

"За всеки един човек е много важно да има работа - по този начин се чувства добре. Ние сме социално предприятие и това е бизнес, от който

печели обществото", каза директорът на социалното предприятие Ванина Костадинова...

М. Стефанова: Компаниите реализират все повече

социално отговорни практики

Гост в предаването „Клуб Investor” на Bloomberg TV Bulgaria бе д-р Марина Стефанова, автор и създател на

CSR AdviceBox и експерт по корпоративно социална отговорност. Тя отчете, че повече от всякога

компаниите показват съвсем конкретно с действия, ангажимент и постоянен диалог какво означа

корпоративна социална отговорност на практика, какво означава грижа за служителите и за клиентите...

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за

определяне на линията на бедност за страната /до 06.09.2020 г./

С проекта на постановление се въвежда възможност за определяне на линия на бедност за страната, която да се прилага при изпълнение на

стриктни и обективни условия, финансова дисциплина и ограничения, които обичайно предшестват рязко влошаване на условията на пазара

на труда, бързо покачване нивата на безработица и като цяло на рискове, изискващи мерки за запазване жизненото равнище, степента на

подкрепа към уязвимите групи и ограничена гъвкавост при взимането на решения, касаещи балансираното развитие, относимо към

бюджетното планиране. През текущия период се очаква намаление на приходите в бюджета, което налага мобилизиране на всички средства

за укрепване на социално-икономическите последици в отговор на пандемията...

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
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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

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

Минчо Коралски, изпълнителен директор на АХУ, по повод рождения му ден /5 август/

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

и гостите на Варна /15 август/, Девин, Ихтиман /15 август/, Несебър /15 август/, Никопол /15

август/, Стражица /15 август/, Шипка /15 август/   
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