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Публикуван е за обществено обсъждане проект на ПМС за приемане на Правилник за

прилагане на Закона за социалните услуги

На 01.07.2020 г. влезе в сила Законът за социалните услуги (ЗСУ). Съгласно § 43, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ,

Правилникът за прилагане на ЗСУ следва да бъде приет от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона. С предложения

проект на правилник ще се гарантира както прилагането в цялост на ЗСУ, така и изпълнението на целите на закона.

Проектът на правилник урежда всички въпроси, за които има законова делегация в ЗСУ, а именно:...

Всички членове на НАСО могат да изпратят своите бележки, коментари и предложения в срок до 17 септември 2020 г. на ел. поща

consult@naso.bg. Екипът на Алианса се ангажира да систематизира и обработи постъпилите предложения и да ги включи в общото

становище на организацията.

Четвърто заседание на работната група за извършване на промени в

Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ

На 28 август се проведе четвъртото заседание на междуведомствената работна група за изготвяне на нормативни промени в Закона за хората с

увреждания и в Закона за личната помощ, в което участваха и представители на НАСО. В рамките на заседанието бяха обсъдени някои конкретни

предложения за промени от членовете на работната група. Беше представена и справка с отразените становища в процеса на разработване на

промените в Закона за хората с увреждания към 24.08.2020 г.

Предложения на НАСО за промени в Закона за хората с увреждания

Срокът на обявената извънредна епидемична обстановка се удължава до 30 септември

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от

1 септември 2020 г. до 30 септември 2020 г. Пандемията от COVID-19 продължава да представлява тежка извънредна ситуация, свързана с

общественото здраве в национален и световен мащаб. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към

23.08.2020 г. в света са регистрирани 23 243 621 случая на COVID-19, от които 805 740 починали. От тях 2 037 588 случая или 8,76% са

заболелите на територията на Европейския съюз (ЕС)/Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединено кралство

Великобритания и Северна Ирландия...

Удължен се крайният срок за кандидатстване по процедурите за „Подкрепа за лицата с

увреждания – Компонент 2“, „Социално включване на лицата с психични разстройства и с

интелектуални затруднения“ и „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”

Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедурите „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“, „Социално включване на

лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ и „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектни предложения и по трите процедури ще се приемат до 17:30 часа на 31 декември 2020 г...

Указания за удължаване на срока на изпълнение на дейностите по

проектите „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за

подобряване достъпа до образование“

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, причинена от бързото разпространение на COVID-19, в Управляващия орган на Оперативна

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода от 13.03.2020 г. до момента са постъпили искания за временно спиране на

част от дейностите по повече от половината проекти по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция

на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. Поради спецификата на дейностите по ОП

НОИР противоепидемичните мерки не позволяват изпълнението на част от проектните дейности, които са свързани с присъствените

форми...

Министър Сачева: МТСП ще предложи

диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги

„МТСП ще предложи диференцирано увеличение на стандартите за социални услуги. Предложените средства за финансиране на услугите ще

са с около 88 млн. лв. повече“, каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на среща с представители на Националното

сдружение на общините в Република България. Ще бъде предложено и въвеждане на стандарт за безопасност на социалните услуги. Предстои

неговото детайлизиране и промяна в организацията на работа за безопасност на средата. „С Министерство на здравеопазването обсъждаме

и правила за достъп до социалните услуги, както и тръгването на децата от услугите на училище“, допълни министърът. Според нея и

въвеждането на стандарта за личен асистент с бюджет не по-малко от 87 млн. лв. би направил личната помощ по-ефективна и работеща...

Нови социални жилища в Ловеч за семейства от уязвими групи

В 49 ремонтирани апартамента в кв. "Гозница" ще бъдат настанени семейства от уязвими групи. Част

от апартаментите са двустайни, три от тях са приспособени за хора с увреждания, има и по пет

тристайни и четиристайни. При официалното откриване на изцяло обновената жилищна сграда

кметът на Ловеч Корнелия Маринова отбеляза, че социалните жилища имат своето особено място сред

26-те социални услуги, които предоставя Общината. "Условията са прекрасни, общинската наредбата,
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която определя реда, по който ще бъдат настанявани семействата, също е готова и в следващите

месеци домовете ще бъдат оживени", каза още кметът и пожела на бъдещите наематели здраве, семейно щастие и отговорно поведение...

„Социално кафене” във Варна в подкрепа на родители на деца с увреждания

„Социалното кафене” във Варна работи в подкрепа на родители на деца и младежи с увреждания и семейства в риск. Проектът стартира през юни и

ще до края на октомври и ще обхване 40 души. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на общинската дирекция "Социални дейности".

Алтернативната услуга осигурява лектори и срещи със специалисти за родителите на деца със специални потребности. Предвидени са и кратки

мотивиращи занаятчийски курсове (шивашки, фризьорство и козметика, градинарство и готварство).

Нов Център за пълнолетни хора с умствена изостаналост в Бургас

Новият център за настаняване от семеен тип за пълнолетни хора с умствена изостаналост в Бургас вече е

готов да приеме първите си потребители. Той се намира в ж.к. "Меден рудник" в бл. 408 и е основно ремонтиран,

оборудван и напълно обзаведен във вид, който е максимално близко до обичайната семейна среда. Социалната

услуга е единствена за Бургас и ще замени намиращия се там център за настаняване от семеен тип за деца или

младежи без увреждане, който бе с отпаднала необходимост. Вместо да остане с незает капацитет и поради

сериозната нужда от място...

Приключват строителните дейности по проект

„Алтернатива за живот“ на Община Търговище

Община Търговище приключва строителните дейности по проект „Алтернатива за живот“ по

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По проекта е преустроена, реконструирана и

пристроена сграда, общинска собственост, в село Съединение. Там ще се помещават центрове за лица

с психични разстройства и за възрастни хора с невъзможност за самообслужване. Всеки от тях ще е с

капацитет от по 15 потребители. Сградата е двуетажна, с площ от близо 600 кв. м, а в нея се е

помещавало бившето училище в селото. С ремонтите там са въведени мерки за енергийна

ефективност, подменена е дограмата, обособени са спални помещения със санитарни възли към тях, кухня,...

Община Асеновград и ЦРДР продължават реализирането на

кампанията „Заедно през първите 7“

Община Асеновград и Центърът за ранно детско развитие (ЦРДР) продължават реализирането на

кампанията „Заедно през първите 7“. До момента в нея са се включили над 49 деца и техните

родители. Всички те са потребители на социални услуги в центъра. Кампанията е част от

дейностите за подкрепа на децата и семействата от община Асеновград. Те се реализират по

проект „Център за ранно детско развитие – Асеновград”, финансиран по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“ с бенефициент Община Асеновград. Кампанията стартира на

29.07.2020 г. В първата инициатива взеха участие 39 деца...

Към момента тече втората инициатива от акцията. Тя стартира на 17.08.2020 г. и е насочена към следващата група потребители – деца на

възраст от 2 г. до 7 г...

Три нови центъра “Домашни грижи” в

градовете Монтана, Видин и Белоградчик

Три нови центъра “Домашни грижи” отвориха врати в градовете Монтана, Видин и Белоградчик по

модела на четирите центъра, които функционират в област Враца. Тяхна основна дейност е

предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на уязвими и самотни хора

над 50 г .  с  хронични заболявания и  трайни увреждания.  Услугите се предоставят от

висококвалифицирани медицински сестри и домашни помощници, притежаващи удостоверение за

успешно завършен специализиран курс и в тясно сътрудничество с личните лекари на

потребителите, други медицински специалисти, лечебни заведения и социални институции на местно ниво...

Интервю с проф. Търнев във връзка с

професията здравен медиатор

"Регламентирането на новата за България професия на здравните медиатори е много сериозно

постижение. Вече има наредба за тяхната дейност", подчерта пред БНР проф. Ивайло

Търнев, началник на Клиниката по неврология в Александровска болница. "Тази наредба е само

междинна, защото не покрива социалната дейност на здравните медиатори, а повече от 50% от

тяхната дейност е социална. Здравното министерство няма прерогативите да изготвя наредба

за социални услуги. По-нататъшните ни цели е координация между социалното и здравното министерства,...

Стартира шестото издание на Open Mind на Теленор

Теленор стартира шестото поредно издание на програмата за кариерно развитие и социална

интеграция на хора с различни възможности Open Mind. Двугодишната програма дава

възможност на хора с увреждания да развият своите социални и функционални умения в условия

н а  р е а л н а  б и з н е с  с р е д а ,  к а т о  п о  т о з и  н а ч и н  п о в и ш а т  к в а л и ф и к а ц и я т а  и

конкурентоспособността си и станат по-уверени и по-успешни в професионален план. "В

Теленор винаги сме се фокусирали върху развитието и повишаването на квалификацията на

нашите служители. За нас програмата Open Mind е още една възможност да работим с хора с

уникален житейски опит, а не просто израз на корпоративна социална отговорност...
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Проект на ПМС за приемане на

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /до 24.09.2020 г./

На 01.07.2020 г. влезе в сила Законът за социалните услуги (ЗСУ). Съгласно § 43, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСУ,

Правилникът за прилагане на ЗСУ следва да бъде приет от Министерския съвет в тримесечен срок от влизане в сила на закона. С предложения

проект на правилник ще се гарантира както прилагането в цялост на ЗСУ, така и изпълнението на целите на закона. Проектът на правилник

урежда всички въпроси, за които има законова делегация в ЗСУ, а именно: - Реда за насочване за ползване на социални услуги и за изготвяне и

актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа; - Реда за сътрудничеството между

доставчиците на социални услуги при изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа в

случаите, когато лицето ползва социални услуги от различни доставчици; - Реда за координацията на изготвянето на съвместен план за

предоставяне на подкрепа при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи;...

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

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...

Общините могат да кандидатстват за предоставяне на първите

реформирани услуги за възрастни и хора с увреждания

28-те общини, които изградиха нова инфраструктура за предоставяне на социални услуги по ОП „Региони в

растеж“, вече могат да кандидатстват по процедурата „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. По нея ще имат

възможност да наемат персонал, както и да дооборудват услугите за нуждите на потребителите. Основната цел

на процедурата е хората с увреждания и възрастните в невъзможност за самообслужване да бъдат изведени от специализираните

институции и в същото време да бъде оказана превенция на институционализацията...

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“

https://nasoki.bg/publikuvan-e-za-obshtestveno-obsazhdane-proekt-na-pms-za-priemane-na-pravilnik-za-prilagane-na-zakona-za-sotsialnite-uslugi/
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/
https://nasoki.bg/obshtinite-mogat-da-kandidatstvat-za-predostavyane-na-parvite-reformirani-uslugi-za-vazrastni-i-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-finansirane-na-proekti-i-dejnosti-ot-fond-sotsialna-zakrila-prez-2020-g/
https://nasoki.bg/proekt-roditeli-v-zaetost/


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  Алфатар /4 септември/, Белене /7 септември/, Белица /2 септември/, Борово /5

септември/, Бяла (Варна) /5 септември/, Ветово /4 септември/, Вълчи дол /4 септември/,

Гулянци /4 септември/, Гурково /4 септември/, Димитровград /2 септември/, Долна

Оряховица, Лозница /4 септември/, Неделино /4 септември/, Опака /5 септември/, Пловдив /6

септември/, Раднево /7 септември/, Септември, Славяново /4 септември/, Сопот /5

септември/, Съединение /5 септември/, Чипровци /6 септември/, Чирпан /6 септември/,

Якоруда /4 септември/

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

Редакционен екип: Георги Георгиев; Исидора Димова; Лина Николова

©2020 НАСО. Всички права запазени.

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/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-kandidatstvane-i-iztochnitsi-na-finansirane-2/
https://esf.bg/protseduri/
https://naso.bg/

