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Заседание на работната група за извършване на промени в Закона за хората с увреждания и

Закона за личната помощ

На 3 септември се проведе последното 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. Във връзка с обстановката в страната срокът за работа на

междуведомствената група беше съкратен от 30 септември на 31 август 2020 г. Това обстоятелство не даде възможност да се проведе предвидената за

началото на септември разширена среща със заинтересованите страни, съвместна с работната група, за обсъждане състоянието на заетостта при

хората с увреждания и предложенията за промени в раздел Заетост на Закона за хората с увреждания. В предстоящите промени на закона ще бъдат

включени текстове, касаещи работата на Агенцията за хората с увреждания и отлагане създаването на Държавна агенция за хората с увреждания от 1

януари 2021 г. за 1 януари 2022 г...

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на

Наредбата за медицинската експертиза

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. С промяната на наредбата се цели да

се преодолее нормативната празнота след съдебната отмяна на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на

трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинската експертиза. Ще се създаде

възможност за пълноценна работа на ТЕЛК и НЕЛК при осъществяване на медицинската експертиза на лицата, заявили необходимостта от

такава, ще се осигури обективност и равнопоставеност при оценяването на ТНР/ВСУ по отношение на всички заинтересовани лица...

Три заповеди на министъра на здравеопазването във връзка с

удължената извънредна епидемична обстановка

Присъствените учебни занятия в системата на училищното и предучилищното образование се възобновяват Възобновяват се присъствените учебни

занятия в системата на предучилищното и училищното образование се възобновяват. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с

изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното

и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19...

Със същата заповед в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни

се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора...

Управляващият орган на ОП РЧР обяви за обществено обсъждане проекта на

Условията за кандидатстване по процедурата „Детски кътове“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за обществено обсъждане проекта на Условията за

кандидатстване по процедура „Детски кътове“. Целта на операцията е да увеличи възможностите за по-добро съвместяване на личния и

професионалния живот на работниците и служителите. За целта ще бъдат подкрепени проекти от работодатели и органи на

изпълнителната и местната власт за създаване на нови детски кътове на работното място. В тях децата на служителите ще получават

почасови или целодневни услуги. Всеки детски кът...

Министерският съвет прие доклад с нови и актуализирани мерки в

Националната програма за реформи на Република България за 2020 г.

Министерският съвет прие доклад и отчетна таблица към Националната програма за реформи (НПР) за 2020 г. Те съдържат нови и

актуализирани мерки, които са в отговор на Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 2020 г. Ангажиментите в НПР са допълнени с

двадесет и девет нови мерки в областите: ефективно справяне с последствията от пандемията COVID-19, подпомагане на последващото

възстановяване и на икономиката, укрепване на здравната система и регионално разпределение на здравните работници, активни политики

на пазара на труда, равен достъп до образование, подкрепа за малки и средни предприятия, екологичен преход, електронно управление, борба с

изпирането на пари и правна рамка по несъстоятелността. Актуализирани са пет мерки в областите: достъп до здравно-социални услуги,

екологичен преход и правна рамка по несъстоятелността...

Агенцията по заетостта отново започва проучване сред работодателите

за потребността от кадри

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила.

Втората за годината анкета ще се проведе в периода 1 септември – 16 октомври 2020 г. включително и ще продължи проследяването на

тенденциите за това от какви професии и умения на работната сила се нуждае бизнесът в краткосрочен и средносрочен план. В отговор на

създалата се ситуация, свързана с COVID-19, работодателите ще могат да споделят и очакванията си за влиянието, което COVID-кризата

може да окаже върху евентуалното освобождаване или наемане на нов персонал...

Минималното обезщетение за безработица се повишава от 9 на 12 лв.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г., което прави ръст от 33%.

Увеличението ще се отрази благоприятно на между 30 000 и 33 000 безработни средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. Това

предвиждат промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, които бяха одобрени от правителството. Паралелно с

нарастването на минималния размер на обезщетението за безработица, от 1 октомври срокът за получаването му ще се удължи от 4 на 7

месеца...

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при

обявена извънредна епидемична обстановка

В Държавен вестник, бр. 77 от 01.09.2020 г., е обнародвано ПМС № 218 от 17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
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социално подпомагане, с което се регламентира нов вид месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна

епидемична обстановка. От този вид целева помощ ще могат да се възползват семейства с деца до 14-годишна възраст, когато двамата или

единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете:...

Допълнителни средства за подкрепа на медиците на първа линия в борбата с COVID-19,

служители на НОИ и НСИ

Допълнителни 60 млн. лв. ще бъдат насочени към процедурата “Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от

пандемични кризи”, в рамките на която се осигурява подкрепа, защита и допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на

първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването.

Финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на Министерството на труда

и социалната политика...

Прием в магистърска програма Църковно социално дело

Съвместна магистърска програма между Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент

Охридски” Магистърската програма е предназначена за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалности от всички направления. Тя

отразява актуалната необходимост от засилено участие на БПЦ в социалната дейност в страната ни и от съответна подготовка на

специалисти в тази област. Студентите в магистърската програма ще получат задълбочена академическа теоретична и практическа

подготовка, както в областта на теологията, така и в областта на социалните дейности...

ЦОП – Гулянци отбелязаха празника на града

Тази година поради епидемичната обстановка екипът и потребителите на ЦОП – Гулянци отбелязаха

празника на града не чрез участие в тържествена програма, а чрез забавни и образователни занимания.

По повод 46 години град Гулянци потребителите на социалната услуга изработиха колаж, представящ

значението, функциите и разположението на институциите в умален вид. Заниманието имаше за цел да

бъде подхранено чувството на привързаност към родната земя и разбирането за всеобщо развитие...

"Домът е там, където е сърцето, затова живея тук и сега!"

Нов кризисен център в Ямбол

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект "Създаване на Кризисен център", конкретен проект от

Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура" за реализиране на Инвестиционната програма на град Ямбол. Общата стойност на

проекта е 705 876,86 лева, от които 599 995,33 лева са европейско съфинансиране и 105 881,53 лева – национално съфинансиране...

Отбелязаха 45 години от откриването на

 Домашния социален патронаж в Бургас

Над 900 потребители на Домашния патронаж в Бургас споделиха 45-годишния рожден ден на

социалната услуга. По този повод всички получиха от екипа на услугата специално приготвено

празнично меню и персонален подарък. Домашният социален патронаж е открит на 1 септември 1975

г. като общинска дейност с капацитет 30 места и персонал от 6 служители. Разносът на храна се е

осъществявал с автомобил, предоставен от Община Бургас. Само 2 години по-късно капацитетът...

Лятно училище по проект за социално включване в Русе

По проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в община Русе” със

сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за четвърта поредна година се

организира „Лятно училище“.

Целта на едномесечната работа с  деца от пет до седем години е  да получат

допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност. Освен ежедневните

занимания на децата, ръководени от специалисти, два пъти всяка седмица децата излизаха на екскурзии до забележителности в града, като

посещаваха и културни институти. Стремежът на екипа е те да бъдат на открити пространства и заедно с това да получат нови знания.

За децата бяха осигурени „предпазни коридори“ и дезинфекция на помещенията в Детската градина „Светилник“...

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 ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
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Държавната агенция за закрила на детето, приет с ПМС № 38 от 2001 г. /до 05.10.2020 г./

С Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги (в сила от 01.07.2020 г.) бяха направени изменения и допълнения в

Закона за закрила на детето. Промените засегнаха правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В

съответствие с разпоредбата на чл. 17а, ал. 1 от Закона за закрила на детето се предлага в Устройствения правилник на Държавната

агенция за закрила на детето да бъдат отменени част от функции на председателя на агенцията. Функциите, които се предвижда да бъдат

отменени се отнасят до разработването на наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца; издаването на лиценз за

предоставяне на социални услуги за деца до 18 години;...

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...

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“

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

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5426
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5393
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5391
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/
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/


антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 ще се подкрепят проекти в следните шест тематични приоритета:...

За седмицата нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме

към

   Теодора Тодорова, специалист от екипа на НАСО, по повод рождения й ден /9 септември/  

   Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, по повод

рождения му ден /5 септември/

   Маргарита Сариева, представител на НАСО за Велико Търново, по повод рождения й ден /11

септември/  

   Минка Йовчева, директор на дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни'', Столична

община, по повод рождения й ден /11 септември/

   инж. Десислава Тодорова, кмет на Община Борован, по повод рождения й ден /13 септември/

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

и гостите на  Берковица /8 септември/, Павел баня /8 септември/, Полски Тръмбеш /8

септември/, Симитли /8 септември/, Хасково /8 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
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