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НОВИНИ ОТ EASPD, НАСО И ЧЛЕНОВЕ 

Работна среща в Община Ситово

На 4 февруари 2020 г. г-жа Златка Иванова, регионален координатор в НАСО, проведе работна среща с г-жа Еда Самиева, зам.-кмет на

Община Ситово с ресор „Образование, социални дейности и европейски проекти“. Г-жа Самиева представи политиката на Общината в

социалната сфера, като изтъкна…

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Отправяме своите специални поздравления и благопожелания към

Ивайловград по повод празника на града – 14 февруари

Сухиндол по повод празника на града – 14 февруари

ПРЕДСТОЯЩО

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

Търговище, 13 февруари 2020 г.

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, март 2020 г.

Форум „Приемната грижа – шанс за детство в семейна среда“, Белене, 5 март 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

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

https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3346-rabotna-sreshta-v-obshtina-sitovo-02-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3347-forum-priemna-grija-05032020
https://nasoki.bg/obyaven-e-konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-sazdavane-na-tsentrove-za-zashtitena-zaetost/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-rehabilitatsiya-i-integratsiya-na-horata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/finansirane-na-proekti-za-zapochvane-i-razvitie-na-samostoyatelna-stopanska-dejnost-na-horata-s-uvrezhdaniya/


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.

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...

УниКредит ще подкрепи с 35 хил. евро проекти, свързани с потребностите на децата

Фондация УниКредит ще осигури финансиране от 35 хиляди евро за три проекта, свързани с

подкрепа за деца и техните потребности. Инициативата „В подкрепа на детството“ е в съответствие

със стратегическия план на фондацията. Дарението ще бъде направено директно от Фондация

УниКредит към избраните проекти.

Краен срок: до 24 февруари фондациите и останалите представители на неправителствения сектор

трябва да изпратят кандидатурите си, попълнени във формуляра за участие и допълнителни

материали (включително детайлен бюджет) на callforeurope@unicreditgroup.bg...

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...

https://nasoki.bg/finansirane-na-proekti-za-izgrazhdane-na-dostapna-arhitekturna-sreda-na-kulturni-istoricheski-sportni-obekti-za-hora-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-stimulirane-na-zaetostta-na-hora-s-trajni-uvrezhdaniya-v-spetsializirana-rabotna-sreda/
https://nasoki.bg/fond-sotsialna-zakrila-nabira-proektni-predlozheniya-za-modernizirane-na-sotsialni-uslugi-i-v-podkrepa-na-sotsialni-predpriyatiya/
https://nasoki.bg/rabotodateli-i-nepravitelstveni-organizatsii-mogat-da-kandidatstvat-po-protsedurata-profesionalna-integratsiya-na-mladezhi-ot-rezidentni-uslugi-i-uslugi-v-obshtnostta/
https://nasoki.bg/zapochnaha-nominatsiite-za-proekt-na-godinata-2019-v-sotsialnata-sfera/
https://nasoki.bg/unikredit-shte-podkrepi-s-35-hil-evro-proekti-svarzani-s-potrebnostite-na-detsata/
https://nasoki.bg/podkrepa-na-proekti-nasocheni-sreshtu-bednostta-i-sotsialnoto-izklyuchvane-give-eur-hope/


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“/.

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./

https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-po-programata-sotsialen-dialog-dostojni-usloviya-na-trud/
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-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-za-stimulirane-razvitieto-na-finansovite-pazari-za-sotsialnite-predpriyatiya/
https://nasoki.bg/posolstvoto-na-sasht-v-balgariya-predlaga-vazmozhnosti-za-finansirane-v-razlichni-oblasti/
https://nasoki.bg/google-ad-grants-dava-vazmozhnost-za-bezplatna-reklama-na-npo/
https://nasoki.bg/programa-techsoup-za-tehnologichna-podkrepa-na-nepravitelstveni-organizatsii/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4922
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4890


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

МТСП ще разработи стратегия за човешките ресурси в

социалния сектор

На работна среща с представители на общините и на специализирани институции за пълнолетни

лица с деменция министърът на труда и социалната политика Деница Сачева каза, че МТСП ще

разработи стратегия за човешките ресурси в социалния сектор. „Необходимо е да се повиши

професионалното образование в тази сфера, тъй като кандидатите за свързаните с нея

специалности в последните години е намалял два пъти“, допълни Сачева...

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

...

Публична дискусия по

Закона за социалните услуги в Стара Загора

В Стара Загора се проведе първата публична дискусия по Закона за социалните услуги,

организирана от Министерството на труда и социалната политика. Във форума участваха

министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, зам.-министрите Зорница Русинова и

Лазар Лазаров, Гергана Микова, областен управител – Стара Загора, изпълнителният директор на

Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова, експерти от МТСП, АСП, представители на Община Стара Загора, родителски

организации и други заинтересовани страни...

Откриване на Кризисен център „Надежда“

за деца, жертви на трафик

В Кризисния център „Надежда“ ще се предоставя здравна, психологическа и юридическа помощ на

деца, жертви на трафик и насилие, с цел тяхната социална реинтеграция. Услугата е

държавноделегирана дейност от Столичната община и Министерството на труда и социалната

политика и ще се управлява от фондация „Позитивни умения на личността в социума“.

Помещението за Центъра е осигурено от Министерството на отбраната и е обзаведено със

средства от Конфедерация Швейцария...

Интервю с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева

В „Тази събота“ по BTV министърът на труда и социалната политика Деница Сачева говори за

Закона за социалните услуги, както и за това колко са важни инвестициите за човешките ресурси в

социалната сфера...

„Покрай митовете и легендите трудно намираме време да говорим по сериозните теми. А

една от сериозните теми е, че в България имаме остър недостиг на социални работници. В

момента на терен работят около 4000 социални работници… В рамките на следващите

няколко години ще имаме нужда от поне още толкова, защото нуждата от социални услуги

нараства все повече“, отбеляза министър Сачева...

ВАС отмени текстове от методиката за ТЕЛК

Върховният административен съд отмени разпоредбата на т. III от Методиката за прилагане на

отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на

увреждането) в проценти от приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската

експертиза. Отменената разпоредба гласи: „Когато са налице няколко увреждания, независимо

дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от

които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност /вид и

степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената

работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият

процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се

вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.“...

Управлението на Националната телефонна линия за деца се поема от ДАЗД

Управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111 ще се поеме от Държавната

агенция за закрила на детето. Номерът е единен за цяла Европа. Той ще остане достъпен от

цялата страна и безплатен за обаждащите се. За поддръжката на линията ще бъдат назначени
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квалифицирани психолози, които да продължат да предоставят денонощно подкрепа и

информация. Ползватели могат да са деца, юноши, техните родители, близки, както и

граждани, търсещи информация или помощ по проблеми на деца. Ще продължи практиката при

сигнал за дете с опасност за здравето или живота да се сезират полицията и регионалните

дирекции на Агенцията за социално подпомагане...

Във Велико Търново откриха зала за

психомоторно развитие и психомоторна практика за деца

Официално беше открита първата в социалните услуги на Община Велико Търново зала за

психомоторно развитие и психомоторна практика за деца от ранна детска възраст до 12 години.

Залата е в Общинския детски комплекс и в нея ще се работи с деца, посещаващи Центъра за

социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи и Общностния център за деца и родители

„Царевград“...

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./

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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