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Национална конференция „Заетост за всички“

 

Национален форум „Социални услуги и развитие“

 

Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги

В Държавен вестник (бр. 71/ 11.08.2020 г.) е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, приет от 44-то Народно

събрание на 29 юли 2020 г.

До приемането на правилника за прилагане на закона: 1. насочването на всички лица за ползване на социални услуги по ал. 2, т. 1 се извършва

само от дирекции „Социално подпомагане“ чрез изготвяне на писмена предварителна оценка по чл. 73, ал. 2 с участието на лицето в 20-дневен

срок от заявяване на желание за ползване на услуга; 2. индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на

лицата, които желаят да ползват социални услуги, се изготвят по досегашния ред преди подписване на договора по чл. 85;...

Периодът на грижи за деца с право на чужда помощ и с по-малко от 90% степен на увреждане

ще се признава за стаж за пенсия

Времето, през което са полагани грижи за човек с право на чужда помощ ще се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, независимо от

степента на увреждането му. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от

правителството. Новите текстове са свързани с по-рано направени и влезли в сила промени в Кодекса за социално осигуряване. До 31 декември

2019 г. за стаж за пенсия се признаваше времето, през което са полагани грижи за човек с право на чужда помощ с най-малко 90% степен на

увреждане. От 1 януари 2020 г. това право имат и родители и роднини на деца с право на чужда помощ и с по-ниска степен на увреждане...

Устройственият правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги е приет

Правителството одобри Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги. Създаването й като изпълнителна

агенция към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните

услуги е регламентирано в Закона за социалните услуги, който е в сила от 1 юли 2020 г. С Устройствения правилник се определят дейността,

структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията. Агенцията ще контролира спазването на

стандартите за качество на социалните услуги и изискванията на закона, спазването на правата на потребителите и разходването на

средства...

Със средства на МТСП ще се осигури компютърна техника за близо 1800 деца и младежи от

социални услуги

Близо 1800 деца и младежи от социалните услуги в страната ще получат компютри, лаптопи, таблети, рутери и безплатен интернет със

средства от Министерството на труда и социалната политика. С устройствата те ще могат да се включат в дистанционно обучение, ако

такова бъде използвано в техните училища през идната учебна година. За целта фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) ще предостави почти 823 000

лв. на общините доставчици на услугите. Местните власти кандидатстваха с проекти по програмата за закупуване на компютърни

конфигурации, устройства и периферия. Бяха одобрени 80 предложения, като най-голям е бил интересът към лаптопите, настолните

компютри и заплащането...

В няколко области започна реализацията на Регионалната програма по заетост

В областите Търговище, Шумен, Плевен и Ловеч започна реализирането на Регионалната програма за заетост. 380 души ще бъдат наети за период от 4

месеца за дейности, свързани с комунално-битовото обслужване, поддържането и опазването на общинска и държавна собственост, куриерска и

деловодно-административна дейност и др. Наетите ще бъдат разпределени в областните и общинските администрации. За целта са осигурени над 5

млн. и 300 хил. лева. Към Община Кубрат са наети...

Месечна помощ за семейства с деца при затворени детски градини и училища
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Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична

обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност

да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си. Това реши правителството с приемането

на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. За прилагането на новата мярка за подкрепа на работещи

родители за преодоляване на негативните последици от Ковид-19 правителството ще осигури 85 млн. лв...

Правителството одобри индикативно финансово разпределение на средствата от новия

инструмент REACT-EU за преодоляване последиците от кризата, предизвикана от пандемията

от COVID-19

Правителството прие Решение на Министерския съвет, с което одобрява индикативно финансово разпределение по оперативни програми

2014 – 2020 г. на средствата от ЕС в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и

подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). Инструментът REACT-EU е част от Плана за

възстановяване на Европа, по който лидерите на държавите – членки на ЕС, постигнаха съгласие в рамките на Европейския съвет 17-21 юли.

Бюджетът на Инструмента възлиза на 47,5 млрд. евро, като индикативният размер на средствата за България е 656 млн. евро, или 1,283 млрд.

лева...

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните

обезщетения за безработица

Правителството одобри промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, с които разпоредбите

й се привеждат в съответствие е промяна в Кодекса за социално осигуряване, приета със Закона за мерките и действията по време на

извънредното положение. С измененията се гарантира непротиворечиво тълкуване на разпоредбите, свързани с възможността лицата да

подават заявление за отпускане на обезщетение за безработица на хартиен носител при регистрация в бюрото по труда. По този начин се

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

Въвеждащо обучение на екипите на социални услуги за пълнолетни лица в община Болярово

На 5 и 6 август 2020 година в град Болярово се проведе въвеждащо обучение на тема „Социални услуги за пълнолетни лица – нормативна рамка,

практика и предизвикателства. Инструментариум за работа, методи и подходи“. Обучеител бе г-жа Атанаска Бонева, експерт „Развитие на социалните

услуги“ в НАСО, с дългогодишен професионален опит в социалната сфера. В обучението се включиха 18 социални работници и трудотерапевти от

екипите на следните социални услуги: ДСХ в с. Воден, ДПЛУИ в с. Малко Шарково, ЗЖЛУИ в гр. Болярово, ЦСРИ в гр. Болярово, ЦНСТПЛФУ в с.

Мамарчево и ЦНСТПЛД в с. Мамарчево. Програмата бе структурирана в осем панела с продължителност 14 учебни часа. С обучението се цели

повишаване на професионалната квалификация на персонала чрез придобиване на базисни знания и умения за работа в социални услуги в

общността, резидентни услуги и специализирани институции, запознаване с принципите и ценностите при социалната работа. Фокус бе поставен и

върху организацията на работните процеси и уменията за пряка работа с потребителите...

Оценка и класиране на проектни предложения за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

На сайта на Агенцията за хората с увреждания в рубрика "Проекти и програми" е публикуван препис-извлечение на протокол № 2 – ССД

/30.07.2020 г. за оценка и класиране на проектни предложения по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания /методиката/, с предоставяни средства от Агенцията за хората с увреждания на

основание чл. 36, ал. 1 от...

С кръвен тест се открива Алцхаймер в ранен стадий

Според резултати от проучвания в САЩ и Швеция с кръвен тест може да се открие болестта на Алцхаймер още преди да се проявят симптомите.

Тестът открива малки количества протеин, повишен при хора със заболяването (p-tau217). Диагностицирането на Алцхаймер в момента става след

появата на симптомите чрез комбинация от тестове за памет и сканиране на мозъка. По-ранната диагностика е много важна с оглед на повече

възможности за лечение на болестта.

Нова платформа за психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа

Kabinet.bg е онлайн платформата, която ще осигурява безплатна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа на хора, които се чувстват

самотни, тревожни и тъжни по време на пандемията от Covid-19. Платформата е създадена от Българското общество по групова анализа и групови

процеси с подкрепата на CEI – Central European Initiative. Консултантите са професионални психотерапевти, социални работници и

психотерапевти в обучение, работещи под супервизия – с дългогодишен и разнообразен опит в индивидуална и групова работата с деца и

възрастни и психо-социална работа в общността. Консултациите ще се провеждат с видеосесии, чрез чат и по електронна поща...

Реновирана е сградата на дом „Драгалевци“

На 12 август се проведе закриваща пресконференция, по проект „Осигуряване на инфраструктура за

създаване на 2 нови социални услуги в общността на територията на Столична община“, финансиран по

Оперативна програма „Региони в растеж”. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 732

146,40 лв. В изпълнение на проекта се създадоха подходящи материални условия за предоставяне на 2

нови социални услуги в общността за деца чрез осигуряване на модерна и ефективна социална

инфраструктура...

Нови люлки за деца с увреждания в Стамболийски

В централния парк в Стамболийски се монтират люлки за деца с увреждания, под които ще има ударопоглъщаща настилка. Целта на новите

съоръжения е да се осигури възможност всички деца да играят и да се веселят заедно. По този повод кметът на Общината Георги Мараджиев

сподели...

От 1 септември започва приемът на документи за „Асистенти за независим живот” в София

Приемът на документи по Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” за календарната 2021 година

започва от 01.09.2020 г. и ще продължи до 31.10.2020 г. в Бюрата за социални услуги по местоживеене на кандидатите за ползватели.
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Заявленията за „Асистент за независимо детство” и „Асистент за независим и активен живот” се приемат след предварително запазени ден

и час (график за подаване на документи)...

Основен ремонт и изграждане на

Център за работа с деца на улицата в Разград

На пресконференция бе представен проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна

ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“.

Проектът се осъществява в рамките на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано

градско развитие на Община Разград 2020 по ОП „Региони в растеж“. Основната цел на проекта е

изграждане на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура в община

Разград, която да осигури благоприятна среда за предоставянето на качествена услуга в

общността и да допринесе за развитието на общинската социална политика...

27 социални жилища ще бъдат изградени в Свищов

Започна изграждането на 27 социални жилища за семейства, изпаднали в затруднения, самотни майки и хора с увреждания в Свищов. Инвестицията е

на стойност 1,2 милиона лева от програмата „Региони в растеж“. Семействата, изпаднали в затруднение ще могат да ползват жилищата в срок до 3

години. Към ползвателите има условия, при нарушаването на които трябва да се освободи жилището. „Ние ще им осигурим работа, те са длъжни да

работят. Децата трябва да посещават училище“, уточнява кметът на Свищов Генчо Генчев.

Нов специализиран бус за транспорт на децата с увреждания

По проект на Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните родители във Велики Преслав вече има специализиран бус, който ще се

използва за транспорт на децата с увреждания от и до дома им. Предварително проучване показва, че голяма част от родителите се затрудняват да

транспортират сами детето си до социалната услуга. Автомобилът, на цена 71 000 лв., разполага с платформа за инвалидни колички и е пригоден за

хора с увреждания.

Над 150 кандидати за работа в центрове за деца с увреждания в Белоградчик

В Белоградчик ще започнат да функционират Дневен център за подкрепа на младежи с увреждания и техните семейства и Център за обществена

подкрепа, изградени по проект "Осигуряване на дългосрочна грижа и подкрепа за деца и младежи в риск" на Оперативна програма "Развитие на

човешките ресурси". Над 150 души са подали заявления за кандидатстване за работа в новите центрове. Обявените позиции за двете социални услуги

са общо 32. Ще бъдат...

В Ново село се проведоха форуми за информиране на

нуждаещи се от подкрепа

В рамките на три дни, от 11 до 13 август, безработни и/или здравно неосигурени жители от община Ново село

участваха в пет форума, на които получиха информация за своите образователни, здравни, социални и трудови

права. В Ново село вече втора година се осъществяват дейности по социално-икономическата интеграция на

уязвими групи (с финансовата подкрепа на две оперативни програми). По ОП "Развитие на човешките ресурси“

са осигурени над 485 хил. лв. и са проведени анкети с над 100 души, нуждаещи се от подкрепа, за да се

реализират на пазара на труда. Вече са обучени и започнали работа група озеленители...

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите за

издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги /до 13.09.2020 г./

С проекта на Постановление се предлага приемане на Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални

услуги. Считано от датата на влизане на Закона за социалните услуги (ЗСУ) в сила всички доставчици на социални услуги, а не само тези,

които предоставят социални услуги за деца, следва да се лицензират от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). На

лицензиране подлежат лицата по чл. 29, ал. 3, т. 2 (специално създадени от общината за предоставянето на социални услуги юридически

лица) и чл. 30 от ЗСУ (частни доставчици на социални услуги). Съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗСУ за разглеждане на документите за издаване на

лиценз и за подновяване на издаден лиценз за предоставяне на социални услуги се дължат такси, които се внасят в АКСУ. Таксите се събират

по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика (чл. 161, ал. 2 от ЗСУ). Съгласно

§ 43, ал. 1, т. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ, Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне

на социални услуги следва да бъде приета от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона...

Проект на ПМС за определяне размера на линията на бедност за 2021 г. /до 12.09.2020 г./

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и

жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита. Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-

добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на

политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на

политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

Линията на бедност се използва при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата

подкрепа за хората с увреждания...

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

https://nasoki.bg/osnoven-remont-i-izgrazhdane-na-tsentar-za-rabota-s-detsa-na-ulitsata-v-razgrad/
https://nasoki.bg/27-sotsialni-zhilishta-shte-badat-izgradeni-v-svishtov/
https://nasoki.bg/nov-spetsializiran-bus-za-transport-na-detsata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/nad-150-kandidati-za-rabota-v-tsentrove-za-detsa-s-uvrezhdaniya-v-belogradchik/
https://nasoki.bg/v-novo-selo-se-provedoha-forumi-za-informirane-na-nuzhdaeshti-se-ot-podkrepa-bezrabotni/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5393
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5391
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5372
https://nasoki.bg/aktualizirane-na-plana-za-dejstvie-v-oblastta-na-tsifrovoto-obrazovanie-na-ek/


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“

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:...

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

и гостите на Брусарци, Долна Митрополия /18 август/, Доспат, Кула /19 август/, Рудозем /18

август/, Самоков /21 август/   
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