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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

VI фестивал на хората в неравностойно положение в с. Медовина

На 13 ноември се проведе VI фестивал на хората в неравностойно положение „Да подарим мечта“ в с. Медовина, общ.

Попово. Събитието се организира от НЧ „Иван Иванов – 1891“ в партньорство с Община Попово и НАСО, както и с

финансовата подкрепа на фирми от община Попово. В събитието се включиха близо 240 участници от социални услуги и

училища от общините Попово, Търговище, Разград, Стражица, Русе, Смядово, Нови пазар. Фестивалът има конкурсен

характер и в него участваха деца и възрастни с различни увреждания...

Събитие на КСДСУ – Пловдив, посветено на

Деня на толерантността

И тази година екипът на КСДСУ – Пловдив (представителство на НАСО) отбеляза Деня на

толерантността – 16 ноември. Събитието се проведе на 15 ноември съвместно с ОУ „Захари Стоянов“ и

сдружение „Наш свят“. Учениците от втори до пети клас гледаха и участваха в постановката „Малкият Аз-

съм-аз“ – история за идентичността и пътя към щастието, за отношенията между хората и приемането на

различията. На събитието бяха връчени и наградите на учениците, чиито произведения бяха отличени в

проведен в училището конкурс за рисунка на тема „Толерантност“...

Празничен концерт „25 години мечти без бариери“

С красив празничен концерт на 15 ноември Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения във

Варна отбеляза 25-годишнината от създаването си. Вълнуващите моменти и приятните емоции Сдружението

сподели с много гости, колеги, съмишленици, приятели…, обединени по пътя към по-добър живот за хората с

интелектуални увреждания и към повече сбъднати мечти...

Поредна инициатива на ЦОП – Гулянци с информационни и

възпитателни цели

Информационните и възпитателни инициативи на екипа на ЦОП – Гулянци (члена на НАСО)

продължават с поредната среща с деца от ДГ „Детска радост” в с. Милковица. Този път темата беше „До

моето семейство“. На срещата децата получиха информация по различни въпроси, свързани със

семейството – семейните роли, връзки и отношенията между членовете му, и разбраха колко е важно да

се отнасят с уважение към близките си. Инициативата има възпитателни цели като насърчава

развиването на добродетели в процеса на изграждане характера и културата на общуване на деца и на тяхното емоционално съзряване...

Тринадесето заседание на подкомитета в областта на

социалното включване към ОП РЧР

На 12 ноември се проведе заседание на подкомитета към Комитета за наблюдение на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” в областта на социалното включване, в което участва и представител на

НАСО. На заседанието бяха обсъдени проекти на операции в рамките на приоритетните оси 1, 2 и 3 на

ОПРЧР.

По тематична цел 8 – „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на

работната сила” беше обсъдена операция, насочена към повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица... По тази

операция се предвижда и целенасочена подкрепа на работодатели, предоставящи социални услуги, предвид задълбочаващия се проблем с

кадровото обезпечаване....

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

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

Пловдив

Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от
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общините (НСОРБ), 20-22 ноември 2019 г., Велико Търново

Кръгла маса „Взаимодействието между социалните услуги и Регионалните центрове

за правна помощ. Механизмите на Закона за правна помощ в подкрепа на работата на

социалните услуги и уязвимите групи", 26 ноември 2019 г., Велико Търново

Регионална среща с работодатели и социални услуги, 27 ноември 2019 г., Сливен

Регионална среща с работодатели и социални услуги, 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

Представяне на личностната енциклопедия „Духът е воля“, отбелязване на

Международния ден на хората с увреждания и 11-годишнината на Центъра за

социална рехабилитация и интеграция в Силистра, 3 декември 2019 г., Силистра

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

МИГ Марица „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ /до 30.12.2019 г./

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./

Процедура по ОП РЧР "Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2" /до 31
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декември 2019 г./

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

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

EUR-HOPE

Конкурс по схема за малки инициативи в рамките на Фонд Активни граждани (Active

Citizens Fund), България

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност

АКТУАЛНО

Три нови мерки по ОПРЧР в подкрепа на пазара на

труда ще обсъди Комитетът за наблюдение

На предстоящото заседание на Комитета за наблюдение, което ще се проведе на 12

декември, ще бъдат предложени за обсъждане и гласуване нови мерки за подкрепа

на пазара на труда. Въпросните процедури ще се реализират през 2020 г. по

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Във фокуса на новия

компонент на процедурата „Работа“ попада подкрепа за намиране на персонал за

социалните услуги. Бюджетът на този компонент ще бъде 10 млн. лв. Очаква се

операцията да обхване 500 безработни, които ще бъдат наети като персонал в

социални услуги. Възнагражденията в размер на средната брутна работна заплата по

икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“...

Конкурс за авторски плакати „Пази семейството си на пътя“

Удължен е срокът за изпращане на авторски плакати за конкурса „Пази семейството си на пътя“, организиран от

Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Държавна агенция „Безопасност на движението по

пътищата“. Крайният срок за приемане на творбите е 29.11.2019 г. (петък), като всяка от тях трябва да бъде изпратена на

ел. поща: sacp@sacp.government.bg...

Представиха законодателни промени за фазата на

изплащане от втория пенсионен стълб

На кръгла маса, организирана от Министерството на труда и социалната политика,

министър Бисер Петков представи проект за промени в Кодекса за социално

осигуряване за усъвършенстване на фазата на изплащане на пенсии от втория

пенсионен стълб. Предвиждат се три вида пенсионни продукта, които ще се изплащат от

универсалните пенсионни фондове (УПФ). За втора пенсия се осигуряват работещите,

родени след 31 декември 1959 г. Това са пожизнена пенсия за...

Национална кампания за информираност и застъпничество, посветена на правата на

децата, младежите и младите хора с увреждания

На 5 ноември УНИЦЕФ България започна информационна кампания „С очи за всички“, посветена на 30-годишнината от приемането на

Конвенцията на ООН за правата на детето, младежите и младите хора с различни способности в България...

Партньори в реализирането на кампанията са: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ); Джамба; Регионален

център за приобщаващо образование – София; сдружение „Закрилници“; сдружение „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН”,

сдружение „Синдром на Даун“ България; Спешъл Олимпикс, България; фондация „Карин Дом“; фондация Reach for Change, фондация

„Светът на Мария“...

В рамките на кампанията УНИЦЕФ и БАЛИЗ ще организират и национален форум, посветен на младежите и младите хора с увреждания,

който ще се проведе на 20 ноември 2019 г...

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.
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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...

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...

Стандарти 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...

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.

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...

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
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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...

Проект на ПМС за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата

специалности от професии за учебната 2020/2021 г. и на актуализиран списък със

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на

пазара на труда... /до 27.11.2019 г./

Проектът на акт е разработен на основание чл. 6а, ал. 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, във връзка с чл.

8, ал. 1 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на списък със защитените от държавата

специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на

паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн, ДВ, бр. 54 от 2018 г., изм. и доп., бр. 3 от 2019 г.)...

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от

бюджета на Националната здравноосигурителна каса /до 03.12.2019 г./

Проектът на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната

здравноосигурителна каса, е изготвен в изпълнение на чл. 45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване. Причините за разработване

на наредбата са свързани със законовия ангажимент на министъра на здравеопазването със своя наредба да определи пакета

медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК. Изготвянето на пакета здравни дейности, описан в наредбата и заплащан от

НЗОК, цели да регламентира медицинската помощ, закупувана от НЗОК, като гарантира правото на всеки български гражданин за

достъп до здравни услуги в оптимално необходимото време за неговото лечение в зависимост от развитието, тежестта и

остротата на съответното състояние...

НАЦИОНАЛНИ НОВИНИ

Информационен ден по процедура за ПБФП „Личностно развитие на лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“

МТСП организира провеждането на информационен ден по процедура за ПБФП „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“ – 20.11.2019 г. В рамките на събитието ще бъдат представени условията за кандидатстване по процедурата, а

потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си във връзка с кандидатстването и подготвянето на проектни

предложения...

Заключителна конференция по Българо-швейцарската

програма за сътрудничество

Проведе се конференция по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, на която зам.-

министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова отбеляза, че по програмата

Здраве и образование за всички (ЗОВ) близо 3 000 деца от уязвими групи имат възможност да

ходят на ясла и детска градина и да участват в допълнителни занимания по български език.

Малко над 2 000 деца от 1 до 4 клас са включени в новосъздадени класове, а около 22 000 деца и

техните родители са обхванати от допълнителни уроци в клас и извънкласни занимания като летни училища, клубове, спортни дейности,

екскурзии и др...

На форум в Пловдив бяха представени възможностите за

трудова заетост на хората с увреждания

На информационна кампания в Пловдив Агенцията по заетостта представи възможностите за

трудова заетост на хората с увреждания. Кампанията беше на тема „Преодоляване на

дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи” и се организира от Национална

асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ). В нея се включиха представители на

пловдивската регионална служба по заетостта и бюрото по труда – Пловдив. Експертите

представиха услугите на Агенцията по заетостта, като по-подробно се обсъдиха мерките и

възможностите за трудова заетост на хората с увреждания, както и местни и национални програми...

Нов Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания в Бургас

Община Бургас започна строително-монтажни дейности за изграждане на нов Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, в

който ще се предоставят интегрирани услуги. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и по него ще се

извърши цялостен ремонт и функционално преустройство на помещенията...

Валидираха тематична марка по повод 30 години от приемането

на Конвенцията на ООН за правата на детето

На специално организирана церемония в фоайето на централния клон на „Български пощи“, която се

състоя на 18 ноември, беше валидирана първата по рода си тематична марка по повод 30 години от

приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето – 20 ноември 1989 г. В церемонията

участваха председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова,

заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-министърът на

транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова, главният изпълнителен

директор на „Български пощи“ Деян Дънешки, представителят на Омбудсмана на Р България Ева

Жечева и др. официални лица...

Ново защитено жилище за възрастни с умствени увреждания
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в град Сливен

Н. Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, и кметът на Сливен Стефан Радев откриха

новата сграда, в която ще се помещава защитено жилище за възрастни с умствени увреждания.

Стойността на двуетажната сграда е $265 000 и в нея ще се полагат ежедневни грижи на осем

обитатели от трима социални работници и трима трудотерапевти...

Социалният проект „Чудната градина” стигна до финала в международната надпревара

„Иновации в политиката”

Сред финалистите в международното съревнование „Иновации в политиката” са социалният проект „Чудната градина” и кметът на Добрич

Йордан Йорданов. Вотът на 1 067 граждани на Европа ще определи победителите, които ще бъдат обявени на официална церемония в

Берлин на 4 декември 2019 г...

Студент от Добрич адаптира учебник по английски за незрящи деца

Александър Пампоров, който е студент във Висшето училище по мениджмънт в Добрич, се ангажира с важната и благородна задача да

адаптира учебник по английски език за незрящи седмокласници. Начинанието е инспирирано от лелята на Александър – Христина

Димитрова, която преподава брайлова азбука и компютърни умения на хора със зрителни увреждания...

Чeтиpимa нoви cлyжитeли по програмата за хора с

увреждания Open Mind започват работа в Теленор

В Теленор посрещнаха чeтиpимa нoви cлyжитeли, които зaпoчвaт paбoтa пo

пpoгpaмaтa зa ĸapиepнo paзвитиe нa xopa c yвpeждaния Ореn Міnd. Телекомът

привлича служители с увреждания от 2015 г. и досега са наети общо 17 души.

Самата програма е двугодишна, но 5 от участниците в нея продължават да

работят в Теленор и след приключването й. Служителите са назначени в

различни дирекции, cpeд ĸoитo „Упpaвлeниe нa пpoцecи“, „Πpaвни oтнoшeния“,

„Чoвeшĸи pecypcи“, „Mapĸeтинг“ и дpyги...

БАН разработва нови продукти в помощ на хората с нарушено зрение

В предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria проф. д-р Димитър Карастоянов от Института по информационни и комуникационни

технологии към БАН разказва за развитието по технологичния проект на БАН за брайлов екран за графични изображения. Първоначалната

цел е била хората с увреждания да бъдат улеснени при работа с компютри, а втората стъпка е да се осигури достъп до обекти от културно-

историческото наследство...
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