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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Пилотно обучение по ранна детска интервенция в гр. Търговище

На 1 ноември 2019 г. Комплексът за здравно-социални услуги в гр. Търговище бе домакин на

обучение за прилагане на съвременни подходи за ранна детска интервенция, в което взеха участие

над 20 специалисти от детски градини и социални услуги, работещи с малки деца със специални

потребности и техните семейства. Обучението се проведе в рамките на проект „ECI AGORA: Развитие

на услуги за ранна детска интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“, в който НАСО участва

като партньор. По време на събитието бяха разгледани и обсъдени теми, свързани с иновативни

подходи в работата по ранна детска интервенция...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 28 октомври в Министерство на труда и социалната политика се проведе поредното за 2019 г. заседание на Националния съвет за хората

с увреждания /НСХУ/, в което участва и представител на НАСО...

Заседание на работната група по социална икономика

На 31 октомври в Министерство на труда и социалната политика се проведе поредното за 2019 г. заседание на междуведомствената работна

група по социална икономика, в което участва и представител на НАСО...

Анализ на НАСО, посветен на заетостта за хората с увреждания

на отворения пазар на труда

Анализът се фокусира върху една от водещите в момента теми – заетостта на хората с

увреждания на отворения пазар на труда, наричан още обичаен и първичен пазар, но по

същество представлява работна среда за всички, която не сегрегира хората с увреждания

отделно от другите български граждани.

Настоящото допитване до специалисти от социални услуги, хора с увреждания и работодатели е

израз на отговорните ни усилия да се направи следваща стъпка към градивния диалог и действия

по големия проблем – по-адекватни условия за хората с увреждания да са част от обичайния

пазар на труда...

Публикувана е декларация на EASPD „Заетост за всички“ от Виена

В Европа живеят около 80 милиона лица с увреждания. Тяхното участие в работната сила е значително по-ниско

от това на общото население. Тези разлики предполагат, че на по-ниското участие в работната сила може да се

противодейства чрез политически мерки. Освен това в определени европейски държави някои хора с

увреждания дори не са обхванати от статистиката за безработицата...

Затова европейските и австрийските организации-координатори, съвместно с федералното правителство на

Австрия в качеството на председател на Съвета на Европейския съюз от юли до декември 2018 г., проведоха

конференция „Заетост за всички“ във Виена на 27 септември 2018 година. На тази конференция бяха

представени решения от седем европейски държави от ЕС. Основните изводи от това събитие се обобщават от

организациите-координатори във Виенска декларация „Заетост за всички“...

Обучителен център на НАСО

С Обучителния център НАСО си поставя за цел да отговори на нуждите на

социални услуги, общини и НПО за повишаване на професионалните им

компетенции за управление и предоставяне на качествени и ефективни

социални услуги, политики и дейности...

 

ПРЕДСТОЯЩО

Международна конференция "Деинституционализация на грижата за деца: как

инвестираме в промяната?", 6-8 ноември 2019 г., София

VI фестивал на хората в неравностойно положение – с. Медовина, 13 ноември 2019 г.

Събитие по повод Деня на толерантността, 15 ноември 2019 г., КСУДС – Пловдив

Концерт на лауреатите от конкурс за творчески изяви на хора с ментални увреждания

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3290-pilotno-obuchenie-po-rdi-tyrgovishte
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3286-nshu-28-10-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3291-zasedanie-na-rab-gr-po-soc-ikonomika-10-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3289-analiz-na-naso-zaetost-hu-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3288-deklaraciya-zaetost-za-vsichki
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso
https://nasoki.bg/prez-noemvri-shte-se-provede-mezhdunarodna-konferentsiya-deinstitutsionalizatsiya-na-grizhata-za-detsa-kak-investirame-v-promyanata/
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3225-vi-fest-hnp-medovina
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3266-sybitie-po-povod-denya-na-tolerantnostta
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3292-koncert-nki-shumen-2019


„Неоткрити, Красиви Надежди“, 19 ноември 2019 г., Шумен

Събитие по повод Деня на християнското семейство, 21 ноември 2019 г., КСУДС –

Пловдив

Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от

общините (НСОРБ), 20-22 ноември 2019 г., Велико Търново

Срещa с екипи на социални услуги и работодатели по „Подкрепена заетост“, 28

ноември 2019 г., Стара Загора

Национална среща „Социални политики, услуги, социално предприемачество и

заетост 2020“, 28 и 29 ноември 2019 г., Стара Загора (за членовете на УС, експертните

групи, секретариата и представителствата на НАСО)

Благотворителен концерт-спектакъл "Различни, но заедно", 3 декември 2019 г., Ямбол

Среща на държавите и организациите – участници в проект ISA – Field Aperture

„Изкуството и социалното включване на хората с увреждания“, 3 и 4 декември 2019 г.,

Будапеща, Унгария 

Семинар и среща на EASPD с депутати в Европейския парламент, 4 декември 2019 г.,

Брюксел

Държавно първенство по тенис на маса за хора с увреждания, 5 декември 2019 г.,

Ямбол

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Процедура по ОП РЧР „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ /до 03.01.2020 г./

МИГ Марица „Активно включване – уязвими групи“ /до 29.11.2019 г./

МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността /до

29.11.2019 г./

МИГ Хисаря – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и

инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица /до 31.12.2019 г./

МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” - „Подобряване достъпа до заетост и

качество на работните места" /до 11.12.2019 г./

Процедура по ОП РЧР "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – КОМПОНЕНТ 2" /до

16.12.2020 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 31.12.2019 г./  

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

30.04.2020 г./

Подкрепа на проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване – GIVE

EUR-HOPE

АКТУАЛНО

https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3292-koncert-nki-shumen-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3267-sybitie-po-povod-denya-na-hristiyanskoto-semejstvo
https://www.namrb.org/nacionalna-sreshtcha-na-ekspertite-po-socialni-dejnosti-i-zdraveopazvane-ot-obshtchinite
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3278-sreshta-su-rabotodateli-stara-zagora
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3279-nacionalna-sreshta-st-zagora-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3293-razlichni-no-zaedno-3-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3294-sreshta-isa-field-aperture-03-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3277-easpd-eu-12-2019
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3295-tenis-na-masa-hu-05-12-2019
https://esf.bg/dostavchici-na-socialni-uslugi-mogat-da-kandidatstvat-po-shemata-lichnostno-razvitie-na-licata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudnenija-na-oprchr/
https://esf.bg/mig-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-067-mig-obshtina-marica-m05-aktivno-vkljuchvane-ujazvimi-grupi-mjarka-m05-aktivno-vkljuchvane-ujazvi/
https://esf.bg/mig-lukovit-roman-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-080-mig-lukovit-roman-predostavjane-na-socialni-i-zdravni-uslugi-v-obshtnostta-v-obshtinite-l/
https://esf.bg/mestna-iniciativna-grupa-hisarja-mig-hisarja-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht-bg05m9op001-1-050-mig-hisarja-dostap-do-zaetos/
https://esf.bg/mig-struma-simitli-kresna-i-strumjani-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-1-077-podobrjavane-dostapa-do-zaetost-i-kachestvo-na-rabotnite-mesta-v-mig/
https://esf.bg/mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-chrez-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-050-mig-panagjurishte-strelcha-lesichovo-aktivno-priobshtavane-vkljuchi/
http://esf.bg/procedures/socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi-integrirani-merki-za-podobrjavane-dostapa-do-obrazovanie-komponent-2/
http://esf.bg/procedures/prodalzhavashta-podkrepa-za-deinstitucionalizacija-na-decata-i-mladezhite-etap-2-predostavjane-na-socialni-i-integrirani-zdravno-socialni-uslugi-za-deca-i-semejstva-komponent-1-s-konkretni-beneficient/
https://esf.bg/procedures/integrirani-dejstvija-za-ustojchivo-gradsko-razvitie/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project


Кампания за набиране на проекти по

„Красива България” за 2020 г.

Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика стартира кампания за

набиране на проекти, които ще се финансират през 2020 г. През следващата година по инициативата ще

се подкрепят предложения за подобряване на обществената среда в населените места, социалната

инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

Допустимите кандидати са общини, областни управители, държавни институции, контролни органи,

които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи могат да се подават до 6 януари 2020 г...

Доставчици на социални услуги могат да кандидатстват по схемата

„Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ на ОПРЧР

Доставчиците на социални услуги, в партньорство с неправителствени организации, могат да кандидатстват с

проектни предложения по процедурата „Личностно развитие...

Общият бюджет на операцията е 2 млн. лв., а крайният срок за подаване на проектно предложение е 3

януари 2020 г.

Общата цел на операцията е да бъде оказана по-пълноценна подкрепа и социално включване на хората с психични разстройства и

интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции...

Microsoft предоставя безплатен софтуер на

организации с нестопанска цел

Отговарящи на определени условия организации с нестопанска цел могат да получат като дарение

Office 365 Nonprofit или да надстроят до разширените функции при значителна отстъпка. Организациите

трябва да имат признат благотворителен статут в страната и да подпишат правилата на Microsoft за недискриминация...

ДАЗД и МОН организират национален конкурс за плакат на ученици

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) организират

национален конкурс, целящ повишаване културата на децата за здравословния начин на живот. Конкурсът е за плакат на тема „Здрав съм, не

само когато не съм болен“ и в него могат да се включат ученици от всички училища в системата на МОН и школите по изобразително

изкуство...

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ за социално

приобщаване

Покана за участие в текущите обществени консултации, свързани с подкрепата на Европейския

социален фонд (ЕСФ) в сферата на социалното приобщаване. Обществените консултации ще се

проведат с помощта на въпросник, който е достъпен в интернет за всички заинтересовани страни и

гражданите като цяло. Европейската Комисия очаква не само мнението на настоящите, но и на

потенциалните участници в дейностите за насърчаване на социалното включване, борбата с бедността

и всяка форма на дискриминация. Съдържанието на въпросника е достъпно на български език. То

автоматично се адаптира към типа на отговарящия – Управляващ орган, участник или гражданин.

Въпросникът ще бъде активен в интернет до 19 декември 2019 г...

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Проект на Методика за разпределение на средствана по Фонд Социална закрила /до

05.12.2019 г./

На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по ФСЗ се разходват за: 1. социални помощи; 2. целеви

социални програми и проекти в областта на социалното включване; 3. проекти в подкрепа за осъществяването на социалната

дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия; 4.

изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане – не повече от 2 на сто от годишния

бюджет на фонда; 5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; 6. изграждане на нова,

реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги; 7. издръжка на дейността

на фонда – не повече от 5 на сто от набраните средства...

Проект на ПМС за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г. /до

30.11.2019 г./

Предлаганият размер на минималната работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е съобразен с обективната икономическа и

социална реалност, включваща устойчивата положителна динамика на брутния вътрешен продукт, ръст на средната работна

заплата и компенсация на наетите лица през 2020 г., индекса на потребителските цени и други икономически показатели. За 2020 г.

се предвижда увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни

правоотношения с 10%, и запазване устойчивостта в съотношението минимална работна заплата към средната работна

заплата...

Проект на Отчет за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за

демографско развитие /до 01.12.2019 г./

По данни на НСИ към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039 души, което представлява 1.4% от населението на

Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души, или с 0.7%. Подобно на предходните

години, намалението на населението през 2018 г. в България се дължи главно на отрицателен естествен прираст, а не на външна

миграция – в резултат на отрицателния естествения прираст населението намалява с 46 329 души, а в резултат на механичния

прираст (нетното салдо от външната миграция) с още 3 666 души. Като най-положителна демографска тенденция може да се

отбележи значителното намаляване на детската смъртност през последните години. През 2018 г. в страната са починали 358 деца

на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.8‰. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност.

https://nasoki.bg/12265-2/
https://nasoki.bg/dostavchitsi-na-sotsialni-uslugi-mogat-da-kandidatstvat-po-shemata-lichnostno-razvitie-na-litsata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudneniya-na-oprchr/
https://nasoki.bg/microsoft-predostavya-bezplaten-softuer-na-organizatsii-s-nestopanska-tsel/
https://nasoki.bg/dazd-i-mon-organizirat-natsionalen-konkurs-za-plakat-na-uchenitsi/
https://esf.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultacii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-za-socialno-priobshtavane/
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4762
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4755
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4759


През 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4‰, през 2005 г. – 10.4‰, а през 2017 г. –6.4‰...

Проект на Наредба сa изменени и допълнени текстове по разпоредбите, свързани с

изпълнение на дейностите за предоставяне и ползване на механизма лична помощ /до

24.11.2019 г./

След влизането в сила на Закона за личната помощ (от 01 януари 2019 г.), съответните подзаконови нормативни актове, както и

стартиране на процедурите по предоставяне и финансиране на механизма лична помощ от 01 септември 2019 г., бе установена

необходимост от прецизиране на конкретни разпоредби, предвид констатирано несъответствие с някои принципи, изисквания и

норми на действащото трудово и осигурително законодателство в Република България. В тази връзка с проекта на Наредба сa

изменени и допълнени текстове, свързани с изпълнението на дейностите по предоставяне и ползване на личната помощ...

Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020 г. /до 13.11.2019 г./

Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г. е основен документ, който определя политиката (в т. ч.

целите и мерките за изпълнение) по въпросите, свързани с хората с увреждания. Стратегията задава рамката за действие на

европейско и национално равнище по отношение на ангажимента на Европейската комисия и държавите членки за преодоляване на

пречките пред Европа без бариери. Тя е и инструментът, използван за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с

увреждания на европейско равнище...

Проект на План за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен

живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) /до 29.11.2019 г./

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.) съдържа четири приоритета:

Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта; Приоритет 2: Насърчаване на

активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото; Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на

възрастните хора в сферата на самостоятелния живот; Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен

живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

МС прие стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни

показатели през 2020 година

Министерският съвет измени свое Решение № 208 от 2019 г., с което се приемат стандартите за делегираните от държавата дейности с

натурални и стойностни показатели през 2020 година. Стандартите са съобразени е основните допускания на актуализираната

средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. и с възможностите на държавния бюджет за следващата година. За всички

държавни дейности са осигурени средства за увеличение с десет на сто на заплатите на заетия персонал и за съответните осигурителни

вноски от работодател. В сферата на социалните услуги стандартите са увеличени диференцирано...

Допълнителни средства ще бъдат насочени към програмата за

заетост на хора с увреждания

Националният съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната политика

взе решение за насочване на над 545 000 лв. допълнително към Националната програма за заетост и

обучение на хора с трайни увреждания. Средствата са по линия на вътрешно преразпределение на 1 624

788 лв. от бюджета на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. Допълнителното финансиране ще даде възможност на 657

души да започнат работа...

Дискусия и представяне на проект за мобилни

психичноздравни грижи за хора с тежки психични

заболявания в Европа

Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) организира дискусия по

въпросите за психично-здравните грижи. Повод за събитието е проект „RECOVER-E:

Мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки

психични заболявания в Европа“. В дискусията са участвали психиатри, клинични психолози,

представители на неправителствени организации и др. Участниците в събитието се

обединяват около извода, че мобилната психичноздравна грижа е едно от липсващите звена в системата на психичноздравните грижи в

България...

Линията на бедност за страната през 2020 г. ще е 363 лв.

Правителството определи линията на бедност за 2020 г., чийто размер е с 15 лв. по-висок от 2019 г. и ще е 363 лв...

Прагът на бедност повлиява и размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания, тъй като се прилага като база при нейното

изчисляване, използва се при разработването на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, както и при

определянето на конкретни мерки за социална защита.

Филм, посветен на 10-годишнината на театрална
формация „Феникс“

Театрална формация „Феникс“ представи във Варна филма „Вълшебни криле” за 10-

годишнината от създаването си. Формацията е част от сдружение „Феникс“, чийто членове

са младежи със и без увреждания. Филмът разказва за творческите търсения,

създаването на театрални спектакли и представянето им на различни форуми в страната.

10-годишната история на формацията започва с театрална група от няколко души със

сензорни и физически увреждания. В последствие към тях се присъединяват и хора без
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увреждания в подкрепа на процеса на социална интеграция чрез изкуство. Театрална

формация „Феникс“ е представила пред публика 11 спектакъла, получила е много награди и признания от конкурси и фестивали, като от

2015 година е носител на „Почетен знак за заслуги към Варна – сребърен”,...

Кръгла маса, посветена на интегрираното предоставяне

на подкрепа

На 31 октомври се проведе кръгла маса „Интегрираното предоставяне на подкрепа”

организирана от Института по социални дейности и практики (ИСДП) и подкрепена от

Министерството на труда и социалната политика. Приветствие към участниците отправиха

заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова и г-жа

Саня Шаранович, заместник-председател на УНИЦЕФ България.

Проф. Гордана Фландер и Ана Мария Спанич от Хърватска представиха модела на

услугата „Център за закрила на деца и младежи” в Загреб....

Християн Стоянов ще представя България на Световното

първенство по лека атлетика за хора с увреждания в Дубай

Християн Стоянов ще представя България на Световното първенство по лека атлетика за хора с

увреждания в Дубай, което той приема като тест за голямата си цел – Параолимпийските игри през

2020 г. в Токио. Личен треньор на Християн е Евгени Игнатов, който и до днес държи националните

рекорди от 1 500 до 10 000 метра...
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