
40 брой (година 9) 21.09.2020 год.

НАСО участва в заседание на междуинституционалната работна група за разработване на

подзаконовите нормативни актове по Закона за социалните услуги

На 17.09.2020 г. се проведе поредното онлайн заседание на междуинституционалната работна група за разработване на подзаконовите нормативни

актове по Закона за социалните услуги, в което участваха и представители на НАСО. На заседанието беше обсъден проектът на Наредба за

стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния

бюджет, както и изпратените до МТСП становища и предложения по него...

НАСО участва в събитие на EASPD

На 17 септември представители на НАСО участваха в онлайн събитие, организирано от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с

увреждания (EASPD) и Републиканския център за подкрепа на лица с интелектуални затруднения (PORAKA). Това е първият по рода си форум на

EASPD за доставчици. На събитието бяха разгледани ключовите предизвикателства и тенденции при предоставянето на услуги в страни извън ЕС от

Западните Балкани и регионите на Източното партньорство. Лекторите се събраха, за да проучат как ЕС може да работи с тези региони, за да засили

тяхното сътрудничество, като същевременно насърчава предоставянето на устойчиви, базирани в общността услуги за подкрепа на хора с

увреждания...

15 години Комплекс за социални услуги за деца и

семейства към Община Пловдив

С красива и вдъхновяваща празнична програма бе отбелязана 15-годишнината на

Комплекса  за  социални  услу ги  за  деца  и  семейства  към  Община  Пловдив

(представителство на НАСО). Екипът на Комплекса сподели празничното настроение на

откритата сцена в двора на Малката базилика с гости, дългогодишни партньори,

съмишленици и приятели в деня, когато почитаме Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и

тяхната майка София – 17 септември. В празника се включиха зам.-кметът по социални

дейности инж. Анести Тимчев, зам.-кметът по спорт и младежки дейности Георги Титюков,

директорът на дирекция „Социални дейности“ и член на УС на НАСО Веселина Ботева,

представители на Дирекция „Социално подпомагане” от Пловдив и областта, на Районния

съд и Районната прокуратура – Пловдив, Областна дирекция на МВР, на държавни и

общински институции, на неправителствени организации, на социални услуги, както и дарители и партньори на Комплекса...

Тичаме с кауза на Fun Run Kids на 3 октомври

На 3 октомври 2020 г. на площад "Възраждане" в град Плевен ще се проведе първото издание на

благотворителния маратон FUN RUN KIDS. Мисията на FUN RUN KIDS е да приобщи деца и възрастни хора с

увреждания, да промени обществените нагласи към хората с увреждания и да покаже, че активният и

пълноценен социален живот може да бъде достъпен за всеки. Организатори на събитието са едни от най-

големите и активни фондации, сдружения и социални предприятия в страната: JAMBA (Фондация “Сошъл Фючър”); Фондация “Светът на Мария”;

социално предприятие Айс-Оупън ЕООД; Национален алианс за социална отговорност в партньорство със Сдружение "Аутизъм днес"; БАЛИЗ –

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения...

МТСП стартира конкурс за насърчаване на социалните иновации

в подкрепа на социалната икономика

Министерството на труда и социалната политика стартира конкурс за насърчаване развитието на социалните

иновации в подкрепа на социалната икономика за шеста поредна година. Основната цел на конкурса е да бъдат

отличени организации, социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции, които допринасят за

развитието на социалната икономика в България чрез иновации. Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 17.30

часа на 16.10.2020 г...

МС прие Постановление за допълнение на

Методиката за определяне на линията на бедност за страната

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Промените се

налагат заради влошената икономическа ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса COVID- 19. Тяхната цел е да се

постигне по-прецизно определяне на линията на бедност и да се отговори на икономическата ситуация в страната в условия на криза...

През 2021 г. линията на бедност за страната ще е 369 лв.

Правителството определи линията на бедност за 2021 г. Размерът й ще е 369 лв. - с 6 лв. по-висок в сравнение 2020 г. Сумата е определена в

съответствие с Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Определеният размер от 369 лв. отразява потреблението

на най-ниско доходните групи...

Допълнение към Националната стратегия за насърчаване

на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

Правителството прие Решение за допълнение на РМС № 37 от 2014 г. за приемане на Националната стратегия за насърчаване на малките и

средните предприятия 2014-2020 г. ( НСНМСП 2014- 2020). За да се компенсира социално-икономическото въздействие на епидемията от

COVID-19, са необходими бързи и адекватни действия, предприети своевременно и координирано от всички институции, отговорни за

вземането на решения в България. За тази цел НСНМСП 2014-2020 се актуализира в посока отчитане на предизвикателствата, породени в

резултат на пандемията COVID-19...
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Виктория Тахова е изпълнителният директор на новосъздадената

Агенция за качеството на социалните услуги

От 15 септември 2020 г. г-жа Виктория Тахова – заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално

подпомагане, е назначена като изпълнителен директор на новосъздадената Агенция за качеството на социалните

услуги.

Разяснения от АСП във връзка с ползването на социални услуги от

резидентен тип в условията на превенция разпространението на COVID-19

НСОРБ представи допълнителни разяснения от Агенцията за социално подпомагане (АСП), свързани с ползването на социални услуги от

резидентен тип в условията Ковид-19 и възможностите за настаняване на крайно нуждаещи се лица с доказана спешност чрез предоставяне

на отрицателен PCR-тест, 72 часа преди настаняване в услугата...

Заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова взе участие в онлайн заседание на Управителния комитет

за правата на детето към Съвета на Европа в качеството си на представител на България. Заседанието предостави възможност за обмяна

на становища, свързани с подготовката на Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2022-2027). В заседанието участваха

около 100 представители от всички европейски страни и членове на Съвета на Европа...

ПУ представи безплатно мобилно

приложение за учители, треньори и

родители на деца и младежи с

увреждания

На 16.09.2020 г. (сряда), 13:30 часа, в градината на хотел

„Империал“, гр. Пловдив, се проведе събитие, организирано от

Пловдивския университет, на тема „Подкрепа за учители и

треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни

дейности“, в рамките на което бе представено безплатно мобилно

приложение в помощ на учители, треньори и родители. То е посветено на разпространение на резултати по проект: „Спорт за всички“ – ST4ALL,

590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС...

Младежи ще могат да натрупат една година стаж по

програмата „Старт на кариерата“

Младежи до 29 г. с висше образование може да натрупат една година трудов стаж по специалността си в

публична администрация чрез програма "Старт на кариерата". Условието е да са без трудов стаж по

завършената специалност и да са регистрирани в Бюро по труда. Програмата има за цел младите да

направят плавен преход от образование към заетост, чрез работа в министерства, държавни агенции, областни или общински

администрации, което дава възможност на младежите за реализация в родните им места. До момента заетостта по програмата

продължаваше девет месеца...

Актуални възможности за финансова подкрепа на

работодателите и стартиране на собствен бизнес

На 14.09.2020 г. Агенцията по заетостта обявяви актуалните възможности за финансова подкрепа на

работодателите, които желаят да наемат безработни лица по различни програми и мерки по заетостта,

реализирани в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. Възможности за финансова

подкрепа се предлагат и на безработните лица, които искат да стартират собствен бизнес, вкл. и

получавайки наведнъж полагащите им се обезщетения при безработица...

Откриване на първия в България и на Балканите

рехабилитационен център за деца с онкологични заболявания

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова бе официален гост на откриването на първия в България и

на Балканите рехабилитационен център за деца с онкологични заболявания по покана на кмета на Община Костинброд г-н Трайко Младенов.

Центърът е изграден с подкрепата на много институции и дарители в село Опицвет, община Костинброд по инициатива на Сдружение „Деца

с онкохематологични заболявания“...

Финалистите в специалното издание на ПРОМЯНАТА

Петте финалисти в специалното издание на ПРОМЯНАТА – най-голямата социално

отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for

Change, в условията на пандемия са фокусирани върху деца и младежи, които са най-тежко

засегнати от кризата. Три от организациите (фондация „Подарете книга“, Център „Амалипе“

и сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“) получават пълно финансиране

от 17 хиляди лева. Сдружение "Първи юни" и сдружение „Бъдеще за децата" получават

частично финансиране от 4000 лв. Детско жури присъди специална награда от 1000 лв. на

сдружение „Първи юни"...

Потребители на социални услуги от Русе посрещнаха 15

септември със засаждане на цветя

На 15 септември 2020 г. потребители на социални услуги по Проект „Разкриване на Център за
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комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“ участваха в

групови дейности по проекта. В двора на центъра с помощта на персонала те засаждаха цветя в

саксии, с които ще се украсят помещенията. Трима потребители с увреждания, придружавани от

сътрудниците от социални дейности, които се грижат за тях в домашна среда и от екипа на

услугата и на проекта, с желание се погрижиха цветята...

Информационни дни по проект „Да живеем без домашно насилие” в област Пазарджик

На 4 септември в Пещера се проведе информационен ден по проект „Да живеем без домашно насилие”. Експерти от институции и организации се

събраха в пленарната зала на Общинския съвет, за да обсъдят различни въпроси по темата. Целта на събитието бе да се популяризира проектът,

Законът за защита от домашно насилие, както и дейността на Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа на жертви на насилие, в т. ч.

предоставяне на психологически, юридически и социални консултации, както и прилагането на Специализирана програма за извършители на

домашно насилие...

Мобилен екип от специалисти в област Плевен ще работи с хора с психични разстройства

В област Плевен започва работа мобилен екип от специалисти в подкрепа на хора с психични разстройства. Дейността стартира чрез европейски

проект. Това съобщи в пресклуба на БТА в Плевен Владислава Цолова от сдружение "Аутизъм Днес България". Екипът се създава за дейности с хора в

защитени жилища. Ще бъдат обхванати четири такива жилища в региона на Плевен...

Децата от Центровете за настаняване от семеен тип в София бяха зарадвани

с инициативата "Дете на годината"

73 деца от Центровете за настаняване от семеен тип в София бяха зарадвани с инициативата „Дете на годината“. Идеята за

провеждането ѝ на християнския празник 17 септември, когато почитаме Светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и

София, е на заместник-кмета на Столична община в направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания"

Албена Атанасова. Организаторите на каузата вдъхнаха много вяра и надежда у децата за новата учебна година, като им

подариха нови раници, дрехи, обувки и учебни помагала. Подготовката за новата учебна година е вълнуващо преживяване за всички деца...

Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания в Бургас

Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания събира спортисти от България, Сърбия, Босна и Херцеговина. На 18 и 19 септември

Бургас бе домакин на третото издание на международния турнир. Състезанието, организирано е от клуб "Джавелин" с подкрепата на Община Бургас,

се проведе в спортна зала "Никола Станчев".

7 златни, 8 сребърни и 8 бронзови медала спечелиха

деца с ментални увреждания на Emile open

23 медала спечелиха децата с ментални увреждания от София, възпитаници на Слав Петков и треньори от Пазарджик, на Европейските игри Emile

open в Бърно, Чехия. Възпитаниците на Слав Петков завоюваха 7 златни, 8 сребърни и 8 бронзови медала.

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 Наредбата за условията и реда за

командироване и изпращане на работници и служители

в рамките на предоставяне на услуги /до 16.10.2020 г./

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за

командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Предложените промени в наредбата имат за цел

да гарантират на командированите работници и служители: - право на трудово възнаграждение, в което се включват всички задължителни

елементи според законодателството на приемащата държава; - условия за настаняване, които да не са по-неблагоприятни от

предоставяното настаняване от работодателите в приемащата държава; - поемане на разходите при прекомандироване; - цялостна закрила

на трудовите права, съобразно изискванията на местното законодателство, когато командироването надвишава 12 месеца; - закрила при

недействително командироване...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на

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;...

Въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024)

Периодът от 1 септември до 8 декември 2020 г. е отворен за публично обсъждане и попълване публикувания от Европейската комисия

https://nasoki.bg/informatsionni-dni-po-proekt-da-zhiveem-bez-domashno-nasilie-v-oblast-pazardzhik/
https://nasoki.bg/mobilen-ekip-ot-spetsialisti-v-oblast-pleven-shte-raboti-s-hora-s-psihichni-razstrojstva/
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https://nasoki.bg/publikuvan-e-za-obshtestveno-obsazhdane-proekt-na-pms-za-priemane-na-pravilnik-za-prilagane-na-zakona-za-sotsialnite-uslugi/
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http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5426
https://nasoki.bg/vaprosnik-otnosno-strategiyata-na-evropejskiya-sayuz-za-pravata-na-detsata-2021-2024/


въпросник относно Стратегията на Европейския съюз за правата на децата (2021-2024). Стратегията предвижда действия за защита на

уязвимите деца, защита на техните права онлайн,  предотвратяването и борбата с насилието. Тя включва и действия за засилване на

защитата на децата от други европейски институции, европейски страни и заинтересовани страни. Изготвянето ѝ е съпътствано с

широкообхватна публична консултация с национални органи, организации за правата на децата, професионалисти и експерти в съответните

области, представители на научните и академичните среди и млади хора...

Кампания за набиране на проектни предложения за 2021 г.

по проект „Красива България”

От 14.09.2020 г. до 06.01.2021 г. включително Проект „Красива България” (ПКБ) провежда кампания за набиране на

кандидати за участие с проектни предложения за 2021 г. Мерките, по които може да се кандидатства по време на

кампанията, са три: - мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”; - мярка М02 „Подобряване

на социалната инфраструктура”; - мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”...

Допустими кандидати по мярка М02 са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, а допустимите проектни

предложения трябва да са за СМР/СРР в: - обекти за обществено обслужване (вкл. със статут на недвижима културна ценност) в областта на:

образованието и науката – детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни; здравеопазването – лечебни

заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни; предоставянето на социални услуги в

общността, които не са от резидентен тип – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и

интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и

обществени трапезарии...

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...

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

към

   Албена Димитрова, представител на НАСО за Плевен, по повод рождения й ден /23

септември/   

   Камелия Грозева, представител на НАСО за Сливен, по повод рождения й ден /24

септември/

   д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово, по повод рождения му ден /25 септември/  
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По повод празника на града поздравяваме и отправяме своите благопожелания към жителите

и гостите на  Димово /27 септември/, Добринище /22 септември/, Добрич /25

септември/, Карнобат /26 септември/, Костенец, Кочериново /22 септември/, Меричлери /22

септември/, Роман, Свищов, Средец /23 септември/, Тутракан /21 септември/
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