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НОВИНИ ОТ EASPD, НАСО И ЧЛЕНОВЕ 

EASPD публикува основни препоръки по Европейската стратегия за хората с

увреждания след 2020 г.

В светлината на текущите преговори по бъдещата Европейска стратегия за хората с увреждания EASPD публикува своите основни

препоръки, за да се даде възможност на службите за подкрепа и социални грижи да реализират своя потенциал и да допринесат за

цялостното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в цяла Европа. Докладът е създаден с подкрепата на

членовете на EASPD и представя основни препоръки по някои теми, сред които са ранната детска интервенция и образование; заетостта…

Представяне на сборник с научно-приложни материали по

проект на Клуба на социалния работник и партньори

На 28 януари 2020 г. в РУ „Ангел Кънчев“ се състоя представяне на сборник с научно-приложни

материали „Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и

опит за растеж и развитие“ с автор доц. д. н. Сашо Нунев. В сборника е включен анализ на

резултатите от дейностите по проект „Образователна и социална платформа за знание,

творчество, растеж и развитие“ (Клуб на социалния работник към Русенски университет „А.

Кънчев“) и изводи от тях...

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Отправяме своите специални поздравления и благопожелания към

Мария Атанасова, представител на НАСО в Бургас и управител на ЦОП – Бургас, по

повод рождения й ден /3 февруари/ и й пожелаваме здраве, сили, успехи и

благоденствие

гр. Раковски по повод Празника на града – 3 февруари

ПРЕДСТОЯЩО

Работна среща „Добри практики при предоставяне на социални услуги в ЦОП.

Механизми на взаимодействие с ДСП“, Кюстендил, 17 февруари 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Русе, февруари 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“,

Търговище, февруари 2020 г.

АКТУАЛНО

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/. В

конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка

организация, регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат

новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с
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увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за

рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически

лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, както и национално представени организации на хора с увреждания,

регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на

хората с увреждания...

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 17 февруари 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с

увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 28 февруари 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на

културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

В конкурса могат да участват юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по

българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите. Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти

за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически, спортни обекти, на основание чл. 10, ал. 3,

т. 8 от Закона за хората с увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на

заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектите се изготвят по Методика за

финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с

увреждания...

Фонд „Социална закрила“ набира проектни предложения за

модернизиране на социални услуги и в подкрепа на социални предприятия

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира набирането на

проектни предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в

подкрепа на социални предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за

строително-монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият

финансов ресурс за всички проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са

доставчици на социални услуги, в т. ч. и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г...

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране

на добри практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра...

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г...

Работодатели и неправителствени организации могат да кандидатстват по процедурата

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Процедурата „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“ на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“ е отворена за кандидатстване. Основната цел на операцията е

интегрирането на пазара на труда на младежите в риск, включително и с увреждания, които са настанени в услуги от

резидентен тип или ползват социални услуги в общността. Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв..

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 21 февруари 2020 г...

На 15 януари 2020 г. от 10 до 13 часа ще се проведе информационен ден за кандидатите по операция

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“. Информационният ден ще се състои в зала

Пресцентър на Министерството на труда и социалната политика на адрес: София, ул. „Триадица“ №2.

Столична община стартира програмата „Социални иновации“ за 2020 г.

Програмата на Столична община „Социални иновации“ стартира за втора поредна година. Основната цел е

социална интеграция и подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи. С програмата се стимулира

реализацията на краткосрочни проекти за социални иновации.

Годишният бюджет на програмата за 2020 г. е 100 000 лв.

Гражданските организации със седалище на територията на Столична община могат да представят своите проектни

предложения до 5 февруари 2020 г...

Фондация Лале набира предложения за финансиране на проекти по програма

„Силата на семейството и общността”

По програма „Силата на семейството и общността” фондация Лале ще предостави финансова и

експертна подкрепа за реализирането на проекти на граждански организации. С програмата се

цели информиране, включване и овластяване на семейства, деца и общности, за да се
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предотврати или намали насилието, неглижирането, недостатъчната грижа и рисковете за

извеждане на деца от семействата им; да се стимулира програма за ранно детско развитие...

В срок до 31 януари 2020 г. се приемат формуляри за концепция за проект...

Започнаха номинациите за „Проект на годината 2019“

в социалната сфера

За петнадесета поредна година конкурсът за проект на годината в социалната сфера е отворен за номинации.

Поканата за участие в конкурса е отправена към гражданските организации, които през 2019 година са

изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хора или общността в дадено населено място,

без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват...

Номинациите си може да изпращате до 20 февруари 2020 г. на...

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и

социалното изключване – GIVE EUR-HOPE

Асоциация GIVE EUR-HOPE предоставя финансова подкрепа за малки проекти, насочени срещу бедността и

социалното изключване. Предложения за финансиране могат да се подават през цялата година...

Покана за представяне на проектни предложения по програмата

„Социален диалог – достойни условия на труд“

Целта на програмата е засилено тристранно сътрудничество между работодателски организации,

синдикати и публични органи и институции и насърчаване на дейности в полза на по-справедливи и

достойни условия на труд, в тясно сътрудничество с норвежки партньори. Програмата ще подкрепи

социалния диалог, ще допринесе за подобряване на практиките по отношение на достойните условия на

труд и за улесняване достъпа до заетост...

Краен срок: 4 март 2020 г.

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)

Конкурсът за проектни предложения по схемата за малки инициативи се организира в рамките на Фонд Активни

граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо

пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. са

допринасяне за намаляването на икономическите и социални различия в Европейското икономическо

пространство...

Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало

гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“...

Покана за представяне на предложения за 2020 г. –

Европейски корпус за солидарност

Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

доброволчески проекти; доброволчески партньорства; доброволчески екипи във високоприоритетни области;

стажове и работни места; проекти за солидарност; знак за качество...

Покана за представяне на проектни предложения за стимулиране

развитието на финансовите пазари за социалните предприятия

До края на март могат да се подават прокетни предложения VP/2019/015 Действия за стимулиране развитието

на финансовите пазари за социалните предприятия. Финансирането е по Европейската програма за заетост и

социални иновации „EaSI“ 2014-2020. Поканата за представяне на проектни предложения е с цел да се

допринесе за развитието на пазара на социални финанси чрез проектиране и лансиране на финансови инструменти за социални

предприятия и...

Посолството на САЩ в България предлага възможности за

финансиране в различни области

Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране на лица и организации чрез Програма

за малки грантове. Програмата е конкурсна и предлага малки грантове ( до 15 000 щ. д.) на неправителствени

организации, подкрепящи гражданското общество, както и програми, които укрепват българо-американските

връзки. Тези програми могат да включват, но не се ограничават до: предприемачество; младежки

нововъведения и лидерство; образование; изкуство и култура; гостуващи американски експерти и др...

Google Ad Grants дава възможност за безплатна реклама на НПО

Google Ad Grants дава възможност на неправителствени организации да популяризират своите каузи и

инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords на стойност 10 000 щ. д.

месечно. Бенефициентите в Google Ad Grants получават безплатна реклама, като създават и управляват

собствени профили в AdWords, подобно на плащащите рекламодатели, но участват със следните ограничения:...

Програма TechSoup за технологична подкрепа на неправителствени организации

Глобалната програма TechSoup е платформа, която съдейства за реализиране на т. н „дигитализация“ сред

организациите /единствен представител за България е фондацията „Работилница за граждански инициативи“/.
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TechSoup България предоставя безплатно ресурс под формата на подкрепа за технологични информационни

източници на неправителствените организации, читалища и обществени библиотеки. Българските организации

могат да получат редица лицензирани софтуерни продукти, собственост на лидери на технологичния пазар, като...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Национална програма за заетост на хората с увреждания /до 28.02.2020 г./

Реализирането на Националната програма за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания дава

възможност на работодатели, съответно органи по назначаване, да кандидатстват за финансиране пред Агенцията за хората с

увреждания за изпълнение на нормативно определени дейности.

Основната цел на Програмата е създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, насърчаване и подпомагане на

работодателите да ги наемат на работа и за повишаване на тяхната пригодност за заетост. Съгласно нормативните изисквания

Програмата се изпълнява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.

Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания регламентира задължението на

Агенцията за хората с увреждания да обявява на интернет страницата си информация за Националната програма и за процедурата

за кандидатстване и подбор, в срок до 31 март всяка календарна година...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията

за социално подпомагане /до 12.02.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП)

се предвиждат структурни промени в общата администрация на Агенцията за социално подпомагане чрез вътрешна реорганизация в

рамките на общата щатна численост на агенцията. В съответствие с регламента на чл. 7, ал. 1 от Закона за администрацията, се

предлага преодоляване на подхода на сливане на две основни функционални направления от общата администрация в областта на

човешките ресурси и на правното осигуряване, чрез административно разделяне на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“

на две отделни дирекции – дирекция „Човешки ресурси и връзки с обществеността“ и дирекция „Правна и обществени поръчки“....

НОВИНИ ОТ СТРАНАТА

Във фокуса на ОП РЧР 2021-2027 ще са хората от уязвими групи, младежите и жените

По време на второто заседание на Тематичната работна група за разработване на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за

храни и/или основно материално подпомагане бяха обсъдени акцентите за

програмния период 2021-2027 г. Във фокуса на ОП РЧР ще бъдат хора от уязвимите

групи, младежите и жените. Насочените към тези групи мерки са в унисон с визията на

Европейска комисия за социална Европа.

Сред основните акценти за новия програмен период са активното приобщаване и

насърчаване на равните възможности – най-вече по отношение на уязвимите групи.

Мерките в тази посока са свързани с осигуряване на достъп до качествени здравни,

образователни и социални услуги.

За хората с увреждания се предвиждат мерки, насочени към активното им участие в

пазара на труда – планира се създаването на повече работни места, включително в

социалната икономика, както и приемането на нова стратегия за малките и средни предприятия. Интегрираният подход при предоставянето

на социални услуги ще продължи да се прилага и през следващия програмен период...

АСП напомня, че 31 март е крайният срок за представяне на

отчети от доставчиците на социални услуги

Агенцията за социално подпомагане напомня, че до 31 март доставчиците на социални услуги трябва да представят

своите отчети.

Всички вписани доставчици на социални услуги в регистъра на Агенцията за социално подпомагане до 31 декември

2019 г. са задължени да представят в срок до 31 март 2020 г. отчет за дейностите по предоставяне на

социалните услуги по регистрация, за предходната 2019 г. (чл. 18г, ал. 1 от Закона за социално подпомагане). При

неспазване на изискването за отчетност, санкцията е заличаване от регистъра без право на регистрация за

срок от 1 година, считано от датата на заличаване (чл. 18д, ал. 1, т. 5 и чл. 18, ал. 6, т. 1 от ЗСП). Отчетната карта е по образец и е

...

В подкрепа на уязвими семейства – приемни

родители се обучават за социални работници

В рамките на инициативата „Родители+“ на Националната асоциация за приемна

грижа приемни родители преминаха 7-месечно обучение /960 часа/ в Центъра за

професионално обучение на Българската стопанска камара и придобиха

професионалната квалификация „Сътрудник социални дейности“. Инициативата

„Родители+“ обхваща 9 региона в страната. Целта е да се въведе моделът на

родителска взаимопомощ. Той ще бъде приложен към близо 200 семейства, в които

децата живеят в бедност и имат здравословни и социални проблеми или

образователни трудности. Обучените приемни родители ще помагат на биологичните

семейства, като им осигуряват подкрепа, информация и консултации, в т. ч. по отношение на по-добрите грижи за децата и техните права...

„Пропагандата“ – втора част от документалната поредица

„Социалната война“

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4922
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4890
https://nasoki.bg/vav-fokusa-na-op-rchr-2021-2027-shte-sa-horata-ot-uyazvimi-grupi-mladezhite-i-zhenite/
https://nasoki.bg/asp-napomnya-che-31-mart-e-krajniyat-srok-za-predstavyane-na-otcheti-ot-dostavchitsite-na-sotsialni-uslugi-2/
https://nasoki.bg/v-podkrepa-na-uyazvimi-semejstva-priemni-roditeli-se-obuchavat-za-sotsialni-rabotnitsi/
https://nasoki.bg/propagandata-vtora-chast-ot-dokumentalnata-poreditsa-sotsialnata-vojna/


„Пропагандата“ – така е озаглавена втората част от документалната поредица на Генка Шикерова

„Социалната война“. В този епизод журналистката проследява кой има интерес, как и защо се

експлоатират страховете на българските родители, както и кои са основните говорители и

проводници на истерията около Стратегията за детето и Закона за социалните услуги...

Интервю на министър Сачева по повод проблема с

личните асистенти на хора с увреждания

В интервю по Нова телевизия министърът на труда и социалната политика Деница

Сачева говори за проблемите с личните асистенти на хора с увреждания и

възможностите за тяхното преодоляване...

„Когато се прави едно законодателство, то трябва да предвиди всичко,

включително и преходните периоди. Няма как да се постига нещо, което от една

страна се знае, че не е финансово осигурено, а от друга се знае, че има такъв

буферен период, в който ще има хора, които ще останат без тази помощ”, посочва Деница Сачева по отношение...

Нововъведения и технологични придобивки на Община Бургас

в помощ на хората с увреждания

Община Бургас разполага и вече активно използва т. нар. „умна писалка“ (Smart pen), което е предназначено за хора с

двигателни или сетивни нарушения. Устройството комбинира в себе си класическа химикалка, диктофон, компютър и

е предназначено максимално да улесни събирането и съхранението на информация...

Новите придобивки на Общината са благодарение на кампанията „Нововъведенията и технологията ни предоставят

равни възможности“, чиято основната цел е да се повиши информираността на обществото за напредъка на

технологиите и тяхното приложение за премахване ефекта от дефицитите по отношение работоспособността на хора

с различни увреждания...

Успешни благотворителни инициативи на Общинския

младежки съвет в Асеновград

Общинският младежки съвет в Асеновград е събрал 20 хиляди лева за благотворителни

каузи през миналата година. С тази цел през 2019 г. младежите са провели 13

инициативи в подкрепа на нуждаещи се асеновградчани. Със събраните средства ще

бъдат подпомогнати Лизавета Иванова в борбата й с множествената склероза, Ева

Чолакова, която се лекува от сарком на Юинг, Николай Иванов, който страда от тежко

онкологично заболяване и много други...

Финалистите в ПРОМЯНАТА 2019/2020

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се

осъществява в партньорство с Фондация Reach for Change България. Тя има за цел да подобри

живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да

осъществят идеите си на практика... Кои са финалистите в ПРОМЯНАТА тази година?...

„Беновска пита“ с гост министър Деница Сачева

В интервю в предаването „Беновска пита“ министърът на труда и социалната политика

Деница Сачева говори за пазара на труда, проблемите с личните асистенти, качеството

на социалните услуги и пр.

„Това, което е проблем и по което наистина трябва да се работи систематично и

дългосрочно е стратегията за човешките ресурси в социалните услуги и

социалната политика – защото няма такава стратегия в момента, няма

достатъчно кадри, с които бихме могли да обезпечим всички тези услуги в

дългосрочен план…“, подчерта министър Сачева.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

МИГ Луковит – Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините

Луковит и Роман“ /до 21.02.2020 г./

МИГ Исперих „Развитие на предприемачеството“ /до 26.02.2020 г./

МИГ Поморие „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия

живот за всички възрастови групи“ /до 24.02.2020 г./

МИГ Хисаря „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ /до 24.04.2020

г./

МИГ Лясковец – Стражица „Местни инициативи за заетост на територията на

общините Лясковец и Стражица“ /до 10.02.2020 г./

https://nasoki.bg/intervyu-na-ministar-sacheva-po-povod-problema-s-lichnite-asistenti-na-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/novovavedeniya-i-tehnologichni-pridobivki-na-obshtina-burgas-v-pomosht-na-horata-s-uvrezhdaniya/
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https://esf.bg/snc-mig-pomorie-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-092-mig-pomorie-mjarka-8-podobrjavane-na-ravnija-dostap-do-vazmozhnostite-za-uchene-prez-celija/
https://esf.bg/mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-2-058-mig-hisarja-mjarka-12-aktivno-priobshtavane-vkljuchitelno-s-o/
https://esf.bg/mig-ljaskovec-strazhica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-094-mjarka-02-mestni-iniciativi-za-zaetost-na-teritor/


MИГ Луковит – Роман – „Приобщаване и активно включване“ /до 15.02.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата

и младежите – Ет. 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални

услуги за деца и семейства – Компонент 1" /до 30.06.2021 г./  

Процедура по ОП РЧР "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие" /до

30.04.2020 г./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за устойчив бизнес" /до 30 септември 2020 г./
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