
7 брой (година 9) 18.02.2020 год.

Национална среща, посветена на Световния ден на социалната работа

„Актуални въпроси в реализацията и развитието на социалните услуги и заетостта –

2020 година“

19-20 март 2020 г., хотел „Арпезос“, гр. Кърджали 

Каним Ви за участие в традиционната национална среща, посветена на Световния ден на социалната работа.

Срещата осигурява трибуна и възможност за активна дискусия, въпроси и отговори по актуални теми за реализацията и развитието на социалните

услуги, заетостта, достъпността и други, с участието на представители на всички заинтересовани страни – държавни и местни институции, общини,

социални услуги, неправителствени организации и граждани.

Очакваме Ви и се надяваме заедно да потърсим отговори на важните за тази година въпроси.

Започна набирането на проектни предложения по Националната програма за

достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика ще отпуска до 8 000 лева за финансиране на проекти за

преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания. Финансирането е по линия на Националната

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата

компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май...

По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за хора с

увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които

целят изграждането на рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да

кандидатстват...

На 20 февруари започва регистрацията за участие в избора на първия у нас

Съвет за развитие на гражданското общество

От 20 февруари неправителствените организации ще могат да се регистрират за участие в избора на първия у нас Съвет за

развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет и ще се състои от 14

представители на неправителствени организации, избрани чрез национално гласуване, и председател – вицепремиерът

Томислав Дончев. Процедурата за избор ще се извърши чрез уеб-базирана електронна платформа...

МТСП организира публични дискусии за Закона за социалните услуги

Министерството на труда и социалната политика организира публични дискусии за Закона за социалните услуги, които ще се проведат в: Бургас на 25

февруари; Варна на 17 март; Русе на 31 март; Враца на 7 април и Смолян на 14 април...

Номинации 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...

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
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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...

Форум „Приемната грижа – шанс за детство в семейна среда“, 5 март 2020 г.

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Актуални въпроси, свързани с отглеждането на приемни деца; споделяне на добри практики между приемни родители от

общините Белене, Никопол, Гулянци, Плевен, Ветово и Етрополе...

Международна практическа конференция

„Ефективни подходи за подкрепа на ранно детско развитие и

междусекторно сътрудничество“

30 и 31 март 2020 г.

На 30 и 31 март 2020 г. ще се проведе международна практическа конференция „Ефективни подходи за

подкрепа на ранно детско развитие и междусекторно сътрудничество“ на фондация Карин дом.

Събитието е насочено към терапевти, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители,

ерготерапевти, рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, които са свързани пряко с

терапията и интервенциите при деца, педагози от общообразователни детски ясли и градини и училища,

медицински специалисти, студенти и родители...

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 Заповед за изменение на Методика за разпределение на средствата по фонд

"Социална закрила" /до 12.03.2020 г./

Разработеният проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е в изпълнение на предложенията на работна група, създадена

със заповед № РД01-582/ 11.09.2019 г. на министъра на труда и социалната политика за прецизиране функциите и дейността на Фонд

"Социална закрила". Във връзка с необходимостта от прецизиране на някои спорни моменти от същата се налага извършване на промени, с цел

доизясняване и изчистване на заложените текстове в Методиката. Премахва се тридесет дневния срок за обявяване на обявленията по чл. 4,

поради възможността от създаване на пречки за обстойно преценяване, изследване и планиране на насочеността на ФСЗ къ, целевите групи.

Премахват се излишни букви и думи. Създава се нов член 9а, съгласно, който при настъпване на определени предпоставки, и при наличие на

възможност, управителния съвет може да реагира и да създаде механизъм за подпомагане. Конкретизират се действията по вземане на

решение за финансиране от страна на управителния съвет. Премахва се обяснението на "Доставчици на социални услуги", което е обвързано

със "Закон за социалните услуги", тъй като същия не е влязъл в сила. Обяснява се какво означава проект да е от различен вид, по процедура за

финансиране на ФСЗ...

Първо за 2020 г. заседание на Консултативния съвет по

корпоративна социална отговорност

Представител на НАСО участва в първото за 2020 г. заседание на Консултативния съвет по корпоративна

социална отговорност към министъра на труда и социалната политика, което се проведе на 13 февруари. В

рамките на дневния ред бяха обсъдени и приети проект за Вътрешни правила за работата на КС по КСО и

отчет за изпълнението на Плана за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за

2019 г. По време на заседанието беше представен и Планът за изпълнение на Стратегията за Корпоративна

социална отговорност за 2020-2021 г. Участниците в заседанието се включиха в дискусия с...

Регионална среща „Заетост за хора с увреждания“ в

Търговище

На 13 февруари в Търговище се проведе поредната среща на НАСО с представители на социално

отговорни работодатели и на социални услуги на тема „Заетост за хора с увреждания“. Събитието

се организира съвместно с Община Търговище и е част от дългосрочната работа на НАСО за

развитие подкрепата за хората с увреждания по проект „Партньорство за по-добър живот“. На

срещата бяха поканени и присъстваха работодатели от всички сфери, от частни фирми и
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неправителствени организации, общински и държавни, както и ръководители на социални услуги

от областта. Участие взеха зам.-кметът на Община Търговище г-жа Рая Матева и Христалина

Халачева, секретар на Общината. Председателят на НАСО г-н Георгиев представи състоянието

на заетостта за хора с увреждания в България и Европа, работата на Алианса по тази тема през

последната година...

Центърът за обществена подкрепа „Света Петка” в Кюстендил

отбелязва своята 10-годишнина

Вече десета година Центърът за обществена подкрепа „Света Петка” в Кюстендил работи с

отговорност и грижа в помощ на деца в риск и техните семейства. Управител на Центъра е г-жа Мая

Мицова – представител на НАСО за община Кюстендил, а екипът включва двама социални работници,

двама психолози, един педагог и един логопед. Центърът е с капацитет 40 души, но получаващите

подкрепа надхвърлят този брой. Обхватът на дейностите на ЦОП е доста широк, но активната,

всеотдайна, съвместна работа на екипа води до високи резултати и общо удовлетворение. Социалната услуга вече...

В Кюстендил се проведе работна среща,

посветена на добрите практики в социалните услуги за деца

На 17 февруари се проведе работна среща на тема „Добри практики в социалните услуги за деца. Модели

на взаимодействие между социалните структури в община Кюстендил“, организирана от ЦОП „Св. Петка“

– представителство на НАСО. В събитието се включиха управители и социални работници от социални

услуги за деца, представители на Община Кюстендил, социални работници от ОЗД и ДСП – Кюстендил,

както и представител на НАСО. На срещата бяха споделени добри модели на работа, съобразени със

спецификата на конкретната услуга, както и конкретни примери за постигнати резултати след ефективно

взаимодействие между институциите. Беше дадена информация за новите социални услуги и

възможностите...

Сравнителен доклад представя социалните предприятия

и техните екосистеми в Европа

Социалните предприятия, като част от социалната икономика, са динамичен елемент на европейския

икономически пейзаж с потенциал за: създаване на работни места; иновации в социалното подпомагане;

осигуряване на възможности за участие в икономическия живот и пр.

Броят на социалните предприятия бързо нараства, като те се различават съществено в отделните страни по отношение

на брой, размер, правни форми и сфери на дейност. С цел да се достигне до по-добро разбиране за състоянието на

социалните предприятия в цяла Европа, Европейската комисия проведе редица проучвания, картографирайки

реалността за социалните предприятия в 35 европейски държави на база на обща дефиниция и общ подход...

Доклад за предизвикателствата и перспективите в ЕС по отношение

качеството на живота и обществените услуги

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) публикува доклад за качеството на живота

и обществените услуги в ЕС – състояние, предизвикателства и перспективи. Публикацията представя синтез на проучвания и

основни изводи по отношение на доверието в институциите и социалната кохезия; достъпа до и качеството на здравните и

социалните услуги; влиянието на дигитализацията върху социалните услуги...

Чрез сензор ще се осигури постоянна връзка на самотни възрастни хора с

близки и социални работници

Благодарение на „сензори“ (съвсем малки устройства) ще се осигури непрестанна връзка на възрастни хора с техни близки и

социални работници. Това се предвижда по проект „Активна възраст“ (ACTIVAGE), в който София е партньор. Участниците в

проекта са от 9 европейски държави: Испания, Италия, Германия, Гърция, Португалия, Финландия, Франция,

Великобритания и България. Проектът е финансиран по Програма „Хоризонт 2020“...

Дискусия „Заедно за иновативни интегрирани услуги в област Пловдив“

На 11 февруари в Пловдив е проведен дискусионен форум на тема „Заедно за иновативни интегрирани услуги в

област Пловдив. Дискусията е организирана от фондация „За Нашите Деца“ и е продължение на информационните

срещи за представяне и обсъждане на нови програми от интегрирани услуги за деца в риск и техните семейства,

които са проведени в общините Пловдив, Марица, Садово, Куклен, Родопи, Перущица, Стамболийски и Асеновград.

На форума е представена концепция за интегриран подход при предоставяне на мултисекторни услуги, както и

възможностите за прилагането му в осемте общини. По време на събитието...

Започна изпълнението на проект „Подай ръка“ в Ботевград

На 13 февруари в Ботевград се проведе откриваща пресконференция, на която бе представен проект

„Подай ръка“. Изпълнението му включва дейности за подобряване и модернизиране на съществуваща

инфраструктура (общинската част в Младежкия дом, представляваща три обособени обекта), където

впоследствие ще бъдат създадени Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с

увреждания и техните семейства. В ЦОП ще се извършват редица дейности, сред които...
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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 започване и развитие на

самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

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...

Социални предприятия могат да кандидатстват по операция на ОП РЧР

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Изискването към кандидатите е да са вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията на

социалната и солидарна икономика. Проектите могат да се подават в партньорство с други социални предприятия,

неправителствени организации или доставчици на социални услуги. Общините не са допустими кандидати или

партньори по операцията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 април 2020 г...

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...

https://nasoki.bg/obyaven-e-konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-sazdavane-na-tsentrove-za-zashtitena-zaetost/
https://nasoki.bg/finansirane-na-proekti-za-zapochvane-i-razvitie-na-samostoyatelna-stopanska-dejnost-na-horata-s-uvrezhdaniya/
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/sotsialni-predpriyatiya-mogat-da-kandidatstvat-po-operatsiya-na-oprchr/
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/


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...

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“...

Втора сесия за подаване на проекти: до 16 март 2020 г.

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...

Срокове за подаване на заявленията: 30 април 2020 г.; 1 октомври 2020 г.

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...

Краен срок: 31 март 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.

Международна практическа конференция „Ефективни подходи за подкрепа на ранно детско

развитие и междусекторно сътрудничество“, 30-31 март 2020 г.

Национален форум с международно участие „Заетост за хора с увреждания“, к. к. Златни

пясъци, Варна, 16 и 17 юни 2020 г.
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