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НОВИНИ ОТ НАСО/EASPD

Международен ден на хората с увреждания – 3 декември

По повод на Международния ден на хората с увреждания на 3 декември в цялата страна членове и партньори на НАСО организират

поредица срещи и инициативи. В целите на провежданите събития е включена идеята за представяне на възможностите на хората с

увреждания като равнопоставена част от нашето общество и търсене на диалог и сътрудничество, за да...

Тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето

Председателят на НАСО Георги Георгиев участва в тържествено заседание на Националния съвет

за закрила на детето, което се проведе на 26 ноември 2019 г. в зала „Гранитна“ на Министерски

съвет, под егидата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора

Лилова. Поводът е отбелязването на 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за

правата на детето. В заседанието се включиха и Марияна Николова – заместник министър-

председател по икономическата и демографската политика, Бисер Петков – министър на труда и

социалната политика, Диана Ковачева – омбудсман на Република България, Зорница Русинова –

зам.-министър на труда и социалната политика,  Деница Сачева – зам.-министър на

образованието и науката, Евгени Стоянов – зам.-министър на правосъдието, Анелия Торошанова

– парламентарна Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, Георги Арабаджиев – заместник главен секретар на Министерството

на вътрешните работи, д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България, ...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 26 ноември в Министерството на труда и социалната политика се проведе поредното редовно

заседание на Националния съвет за хората с увреждания, в което участва и председателят на

НАСО Георги Георгиев...

Членовете на Националния съвет обсъдиха и приеха проекта на Наредба за изменение и

допълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ на

министъра на труда и социалната политика и проекта на Наредба за определяне на изискванията

за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната

територия и на сградите и съоръженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството...

Връчване на юбилейни национални награди на НАСО

На 26 ноември в офиса на НАСО в София се проведе среща с членове и партньори на Алианса. По

време на срещата бяха връчени юбилейни национални награди „10 години партньорство за

социална отговорност“. За активната си дейност и цялостен принос към социалното развитие на

България бяха отличени фондация „Сийдър“, фондация „Международна социална служба –

България“, Българският център за нестопанско право и фондация „Светът на Мария“.

Председателят на НАСО Георги Георгиев връчи и индивидуалните награди на Борислава Гицова и

Силвета Папазян. В рамките на събитието бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с

нормативните промени...

Среща с работодатели и социални услуги в Сливен

На 27 ноември в Сливен, в рамките на първото заседание на Областния съвет за интеграция на

хората с увреждания, се проведе среща на социално отговорни работодатели и социални услуги.

Срещата бе открита от заместник областния управител Димитринка Петкова и председателя на

НАСО Георги Георгиев. В срещата взеха участие работодатели, представители на доставчици и

екипи на социални услуги, представители на организациите на хората с увреждания, синдикати,

местни структури на...

Юбилейна награда на НАСО за Община Стара Загора

На 28 ноември на заседание на Общински съвет председателят на НАСО Георги Георгиев връчи

присъдената на Община Стара Загора юбилейна награда на НАСО „10 години партньорство за

социална отговорност“. Пред общинските съветници и граждани на Стара Загора г-н Георгиев

говори за активната и социално отговорна позиция на Общината в реализираното национално и

европейско партньорство през последните 10 години в социалната сфера. Подчертан беше

приносът на Община Стара Загора както за развитие на добър местен опит в посока повече и по-

добри социални услуги, по-добър живот за хората от общината, така и...

Регионална среща с представители на социални услуги и

социално отговорни работодатели

На 28 ноември в Стара Загора се проведе поредна среща на НАСО с представители на социални

услуги и на социално отговорни работодатели, в която се включиха и представители на

работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на

социалните услуги и заетостта и др. Участниците бяха поздравени от зам.-кмета Иванка Сотирова и

д-р Антония Тодорова, началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Стара

Загора. Председателят на НАСО Георги Георгиев представи проекта „Партньорство за по-добър

живот“, който е насочен към активно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел социалната интеграция на хора с

увреждания чрез трудова заетост...

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3323-munar-den-na-hu-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3315-tyrvestveno-zasedanie-nszd-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3316-zasedanie-na-nshu-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3317-vrychvane-na-yubileini-nagradi-sofia-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3318-sreshta-s-rab-i-su-v-sliven
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3319-yubileina-nagrada-na-naso-za-ob-st-zagora
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3320-reg-sreshta-rab-i-su-stara-zagora
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3321-nac-sreshta-2020-11-2019


Национална среща „Социални политики, услуги,

социално предприемачество и заетост 2020“

На 28 и 29 ноември в Стара Загора се проведе годишна национална среща „Социални политики, услуги,

социално предприемачество и заетост 2020“, в която взеха участие членовете на Управителния съвет, екипът,

координаторите, експерти и представителства на НАСО. Срещата даде възможност да се обсъдят редица

актуални и важни въпроси в социалната сфера, в т. ч. въпроси, свързани с прилагането на приетите нови

закони в социалната сфера, промените в сектора на социалните услуги, социалното предприемачество и

корпоративната социална отговорност, възможностите за социална интеграция на хората с увреждания чрез

заетост; темата за ранната детска интервенция и др. Беше представен приносът на НАСО през 2019 г. по

отношение на националните и местни социални политики, социалните услуги, социално предприемачество и

заетостта. Активно се дискутираха и насоките...

Заседание на Управителния съвет на НАСО

На 29 ноември в Стара Загора се проведе заседание на Управителния съвет на НАСО, на което беше разгледана информация за работата

на Алианса през последното тримесечие на 2019 г. и приключването на работата по годишната програма за 2019 г., както и някои

организационно-финансови въпроси, касаещи...

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

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

Кулинарен ден с дарители, 5 декември 2019 г., Велико Търново

Дарителска вечер Коледна трапеза на обединена Европа, 12 декември 2019 г., Стара

Загора

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 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.

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3321-nac-sreshta-2020-11-2019
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3322-zasedanie-na-us-naso
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3224-training-center-na-naso
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/3302-duhyt-e-volya-silistra-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/3325-kulinaren-den
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3324-dar-vecger-12-12-2019
https://esf.bg/mig-marica-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-za-podbor-na-proekti-bg05m9op001-2-068-mig-obshtina-marica-m04-socialno-ikonomicheska-integracija-na-ujazvimi-grupi/
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/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/


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

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

Покана за обществени консултации, свързани с подкрепата на ЕСФ

в сферата на заетостта

Отворени са онлайн публични консултации относно подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) за

заетост и мобилност на работната сила. Обществените консултации ще се проведат с помощта на въпросник,

който е достъпен на 23 официални езика на Европейския съюз ТУК.

Консултацията ще бъде активна до 1 януари 2020 г...

Коледен концерт за потребители на социални услуги в Русе

На 4 декември ще се състои коледен концерт в Русе под наслов „Заедно можем да направим света по-добър и по-красив!“. Концертът се

организира от потребители на социални услуги, специалисти от Община Русе, студенти по социални дейности в Русенския университет. Той е

част от проект на университета, който се осъществява с подкрепата на общинската фондация „Русе – град на свободния дух...

Стартира нов фонд по Програмата за заетост и

социални иновации (ЗиСИ)

Новият фонд се нарича Инструмент за финансиране от ЗиСИ (EaSI). Целта му е да подкрепи

създаването на работни места и социалното приобщаване. Общият му размер е 200 милиона евро и

е насочен към повишаване на кредитния капацитет на институциите за микрофинансиране и

кредиторите на социални предприятия в Европа. Заемният фонд е партньорство между ЕС,

Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд...

Декларация на Националния съвет за закрила на детето

На 20.11.2019 г. се навършиха 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на

детето е международният договор в областта на правата на човека, ратифициран досега от най-голям брой държави. Народното

събрание на Република България ратифицира Конвенцията през 1991 г. и оттогава досега нашата държава има ясна посока на

развитие на политиките за детето и подкрепа на семействата. През последните месеци сме свидетели на целенасочени атаки

срещу системата на закрила на детето у нас. Това поставя на изпитание всички от държавните институции, органите на

местната власт, през неправителствения сектор до социалните работници, които непосредствено прилагат мерките за закрила...

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

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/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-licata-s-uvrezhdanija-komponent-2/
https://esf.bg/procedures/podkrepa-za-ustojchiv-biznes/
http://www.giveeurhope.eu/en/submitting-project
https://nasoki.bg/konkurs-po-shema-za-malki-initsiativi/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-predlozheniya-za-2020-g-evropejski-korpus-za-solidarnost/
https://nasoki.bg/pokana-za-obshtestveni-konsultatsii-svarzani-s-podkrepata-na-esf-v-sferata-na-zaetostta/
https://nasoki.bg/koleden-kontsert-za-potrebiteli-na-sotsialni-uslugi-v-ruse/
https://nasoki.bg/startira-nov-fond-po-programata-za-zaetost-i-sotsialni-inovatsii-zisi/
https://nasoki.bg/ofitsialna-deklaratsiya-na-natsionalniya-savet-za-zakrila-na-deteto/
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/


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...

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 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

Премиерът Борисов поиска и прие оставката на

министъра на труда и социалната политика Бисер Петков

Министър-председателят Бойко Борисов поиска и прие оставката на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Кадровото

решение на премиера е въз основа на натрупани във времето основания. Министър-председателят Борисов счита, че темповете, с които

Министерството на труда и социалната политика работи, не отговарят на обществено-политическите очаквания.

Утре, 3.12.2019 г., Бисер Петков ще предаде поста министър на труда и социалната политика на Деница Сачева...

Протест на социални работници в цялата страна

За един час социални работници от 35 дирекции „Социално подпомагане“ от цялата страна

стачкуваха. Протестите засега са символични, но социалните работници заявиха, че са готови на

продължителен ефективен протест. Протестът е организиран от КТ „Подкрепа“. Основното искане е

за 40% увеличение на заплатите, както и да бъде въведено задължително условие работещите в

системата да са само с висше образование. Протестиращите искат стартова заплата от 1000 лева,...

Хора с увреждания започнаха работа в социални услуги на Община Велико Търново

56 лица с увреждания започнаха работа в различни социални услуги на Община Велико Търново. Заетостта на хората с увреждания е

осигурена по две схеми на ОПРЧР и техен работодател е Община Велико Търново...

Променени са условията по процедурата „Продължаваща подкрепа за

деинституционализация на децата и младежите“

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на

безвъзмездна  финансова  помощ BG05M9OP001-2 .019  „Продължаваща подкрепа  за

деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани

здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ с конкретни бенефициенти общини.

Промяната е свързана с удължаване на крайния срок за подаване на проектните предложения...

ОПРЧР публикува

Индикативна годишна работна програма за 2020 г.
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Управляващият орган на ОПРЧР публикува Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Програмата е достъпна за изтегляне от ТУК и е публикувана в съответствие с чл. 26, ал. 7 на ПМС 162/05.07.2016 г., доп. ДВ. бр.75 от 11

септември 2018 г...

Позиция на МТСП относно доклада на организацията Интернационал за правата на

хората с увреждания

Изложените в доклада на организацията Интернационал за правата на хората с увреждания факти и обстоятелства са тревожни и

ще бъдат проверени от контролните органи на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Въпреки това Министерството на труда и социалната политика не приема от единични случаи да се правят генерализирани изводи

и заключения за процеса на деинституционализация на грижите за деца в България...

Стартира обучителна програма по политиката на социалната

икономика

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри обучителна

програма по политиката на социалната икономика. Обучението се провежда в Центъра за

развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и

социалната политика. Целта на програмата е да се подготвят обучители по тази все още нова

политика.

Информационен семинар за популяризиране на

Националния кодекс за корпоративно управление

МТСП организира информационен семинар за популяризиране на Националния кодекс за

корпоративно управление и за повишаване на информираността относно ползите от

реализирането на добри практики в областта на корпоративната социална отговорност. По

време на събитието зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова

заяви, че Стратегията за корпоративна социална отговорност е неразделна част от политиките

на Министерството на труда и социалната политика и ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитие

на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др...
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