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Заседание на работната група за извършване на нормативни промени в разпоредбите на

Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ

На 20 август се проведе третото онлайн заседание на работната група за извършване на нормативни промени в разпоредбите на Закона за хората с

увреждания и Закона за личната помощ, в което участваха и представители на Националния алианс за социална отговорност. НАСО внесе за

разглеждане конкретни текстове за промени в Закона за хората с увреждания. В началото на септември, по предложение на Алианса, в МТСП ще се

проведе работна среща по темата за заетостта със всички заинтересовани страни...

Предложения на НАСО за промени в Закона за хората с увреждания

Приключи работата на междуинституционалната група по изготвяне на

проект на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги

Приключи дейността на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните

услуги, в която НАСО участва активно, по изготвяне на проект на Правилник за прилагане на ЗСУ. Проектът ще бъде качен за обществено обсъждане, в

рамките на което може отново да се правят бележки и предложения. Използваме възможността да Ви запознаем предварително с проекта на

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги.

От 28 август общините могат да кандидатстват за

удължаване на програмата "Топъл обяд у дома"

От 28 август до 8 септември 2020 г. общините, чиито договори по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“

са приключили, могат да кандидатстват отново за включване в нея. Общините с действащи договори могат да заявят, преди изтичането им,

желание за удължаването им пред Агенцията за социално подпомагане. Благодарение на програмата най-уязвимите от пандемията от COVID-

19 хора получават топла храна в домовете си. Тя беше удължена в края на юли, като бяха определени няколко нови етапа на кандидатстване. В

първия желаещите общини сключиха договори до края на август. Сега удължаването ще е до края на октомври, като за целта са осигурени 10,4

млн. лв...

Летни забавления на децата от ЦНСТ „Детска къща“ и ЦНСТ „Майка Тереза“ – Пловдив

Р азказ за планинските приключения на децата от

ЦНСТ „Детска къща“ и ЦНСТ „Майка Тереза“

За децата от ЦНСТ „Детска къща“ и ЦНСТ „Майка Тереза“ вече е традиция през лятото да

пътуват на лагер в планината. Дните преминават в различни забавления – игри в двора на

почивната база – футбол, народна топка, федербал. Посещение на басейн с минерална вода,

разходки в планината. „Беше много забавно...

Морски забавления за децата от ЦНСТ „Майка Тереза“ и ЦНСТ „Детска къща“

Традицията повелява, че август е време за море. И съвсем заслужено децата от ЦНСТ „Майка

Тереза“ и ЦНСТ „Детска къща“ получиха този чудесен подарък – лагер на море. Десет

емоционални дни, които ще оставят ярки спомени у всеки един. Ежедневието по време на

лагера е подобаващо ваканционно...

Нова стратегическа визия на Фонд ИГА

На 21 август в Пресклуба на БТА в Пазарджик Фонд за превенция на престъпността – ИГА (представителство

на НАСО за Пазарджик) представи проект „Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА“. Проектът се

финансира от Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство 2014 – 2021. Цел на проекта е определяне посоката на развитие в

дългосрочен план. Ще бъде направен преглед, обобщаване и анализ на дейността на организацията и въз

основа на събраната информация ще се предприемат действия за повишаване на нейния капацитет, което

съответства на специфичната цел. Очаквани резултати: - Анализ на развитието до момента; - Проучване

мнението на екипите на ИГА, партньори, бенефициенти, клиенти, донори; - Анализ на потребностите от

обучение и повишаване компетентността на служителите; - Изработване на нова стратегия за развитие. През 2020 г. Фонд ИГА отбелязва своята 20-

годишнина. Още от самото си създаване организацията се отличава с активната си дейност, иновативност и ползотворна работа. Фондът има принос

при...

Плуване и хипотерапия в

Центъра за деца с аутизъм във Варна

Това лято Центърът за деца с аутизъм във Варна допълва програмата за потребителите си с

плуване и хипотерапия. Специалистите отчитат напредък в развитието на децата с аутизъм

по отношение на комуникативността, продължителността на концентрация, по-устойчива

поносимост към външни хора и пр. Заради добрите резултати специалистите, работещи в

центъра, искат той да бъде преобразуван в Дневен център. За целта е необходимо да бъдат

оборудвани 5 нови специализирани зали – музикотерапевтично пространство, мека стая,

зала за ерготерапия и занаятчийска работилница, както и спално помещение. Към момента
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грижите за децата се осигуряват в пет кабинета – сензорна стая, зала по релационна психомоторика, кабинет на логопеда, зала с интерактивна дъска

за групова работа, както и зала за работа с родители...

Флориан Блейз представя дигитални

графични портрети на хора с увреждания на

благотворителна изложба във Варна

Френският художник Флориан Блейз е автор на дигиталните графични портрети на хора с

увреждания от Дневния център "Слънчевата къща" във Варна, които са представени на

благотворителната изложба "Бъди слънце, бъди звезда!". Събраните средства от

продадените произведения ще се предоставят на социалната услуга. Картините са рисувани

два месеца – време , през което Блейз е опознавал хората от дневния център и е събрал

изключителни впечатления от техните таланти и емоционалност.

Нова площадка за деца с увреждания в Перник

В Перник откриха нова комбинирана площадка, на която могат да играят и деца с увреждания. Тя е изградена по инициатива на Община Перник,

гражданска инициатива Проект "Различните деца на България" и жители на града. Площадката се намира в централния градски парк.

Кухнята за Домашния социален патронаж в с. Марчево ще бъде модернизирана

Община Гърмен ще бъде подпомогната за реализацията на проект "Изграждане и модернизиране на кухня за „Домашен социален патронаж“ в с.

Марчево. "Целта на спечеленият проект е да разшири и подобри условията, в които се приготвя храната за всичките 190 потребители на социалната

услуга. Строително-монтажните дейности на стойност 50 000 лв. са финансирани от Фонд „Социална закрила“...

Нов Център за временно настаняване на бездомни в Димитровград

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Димитровград получава 100 554 лв. за реализирането на проект за Център за

временно настаняване на бездомни лица. Дейностите са продължение на проект за преустройство на бившето общежитие на химически техникум

„Проф. д-р Асен Златаров“ в Център за временно настаняване. Основната цел е повишаване качеството на живот и насърчаване на социалната

интеграция на групи в неравностойно положение и конкретно на лица, които са временно или трайно лишени от дом...

Стартира кандидатстването за новите социални услуги в Сливен

От септември жителите в община Сливен ще могат да кандидатстват за услугите на двата социални центъра, които бяха изградени в

бившето училище „Хаджи Димитър“. Центърът за обществена подкрепа и Дневният център за деца с тежки множествени увреждания и

техните семейства бяха открити в края на миналата година след ремонт на старата сграда. Целта е създаване и предоставяне на социални

и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на потребностите на всяко дете и неговите родители. Ще се осигурят

социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда на деца в риск и деца и/или младежи с тежки множествени

увреждания...

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

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
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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:...

Специалните си поздравления и пожелания за здраве и благоденствие отправяме към

Валентина Гешева, член на УС и ръководител Социални дейности, Фонд за превенция на

престъпността – ИГА, и представител на НАСО за Пазарджик, по повод рождения й ден /20

август/

Мария Чергарова, председател на Сдружение за онкоболни и приятели, Пазарджик, по повод

рождения й ден /26 август/

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

и гостите на Аксаково, Баня, Бобошево, Гълъбово /27 август/, Драгоман, Дългопол /27

август/, Килифарево, Криводол /29 август/, Кричим /29 август/, Лъки, Любимец, Мадан, Цар

Калоян 

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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