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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.

Национална информационна кампания по повод

Световния ден на социалната работа

За трета поредна година НАСО стартира национална информационна кампания по повод Световния

ден на социалната работа – 17 март 2020 г., като призова в нея да се включат социални услуги,

доставчици и организации, имащи отношение към социалната сфера. Инициативите и събитията следва

да са планирани в месец март и да имат за цел да представят пред обществото същността, мисията и

основните характеристики на социалната работа, хората, ангажирани с нея и ролята на човешките

взаимоотношения в сферата.

Каним всички да се присъединят към кампанията, като за целта очакваме да ни изпратите информация

за Вашите събития и инициативи в срок до 17 март 2020 г. на ел. поща info@naso.bg...

Започна регистрацията за участие в избора на първия у нас Съвет за развитие

на гражданското общество

От 20 февруари неправителствените организации 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...

Стартира международен поетичен конкурс за хора с увреждания

„Огърлица от разЛОМени слова”

Съюзът на българските писатели, Агенцията на хората с увреждания , Община Лом и Дружество „Будители” в област

Монтана обявяват международен поетичен конкурс за хора с увреждания „Огърлица от разЛОМени слова”. Конкурсът

дава възможност за изява на хората с увреждания и на тези, които с творчеството си се стремят да облекчат техните

страдания, чрез проявите си на хуманизъм. Организаторите имат желанието конкурсът да продължи традициите в

поезията, вдъхновени от хуманизма, любовта към България, спомените за детството, стремежа към красота в живота

във всички нейни форми и проявления...

Участниците трябва да представят творбите си в срок до 1 май 2020 г...

Участие на НАСО в среща с министър Сачева
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НАСО участва в среща на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева с национално

представителните организации на и за хората с увреждания, която се проведе на 18 февруари в МТСП.

Министър Сачева информира за работата на министерството и развитието на общия напредък по Закона

за хората с увреждания, подготовката за устройството на новата Държавна агенция за хората с

увреждания, за изпълнението, актуалните резултати и проблеми по Закона за личната помощ и

подготовката за влизане в сила на Закона за социалните услуги. В провелата се дискусия участниците

изразиха свои мнения и предложения за общата работа по тези теми. Председателят на НАСО благодари

за възможността и направи предложения за бъдеща съвместна работа по някои от най-важните въпроси, с които организацията е ангажирана...

Среща на председателя на НАСО с министъра на труда и социалната политика

На 18 февруари в МТСП председателят на НАСО Георги Георгиев се срещна с министъра на труда и социалната политика

Деница Сачева. Председателят на Алианса посочи основните теми, по които работи организацията и отправи предложение за

конкретни бъдещи съвместни действия и подкрепа за намиране на работещи решения. Заедно с това г-н Георгиев представи и

пакет от документи, вкл. обработена от НАСО информация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България

през последните години. Разгледани бяха възможностите за последващи срещи и обсъждания, както и за съвместно

провеждане на националния форум през месец юни, посветен на темата. Събитието ще е важна заключителна част на този

етап от работата на НАСО по темата за заетостта на хората с увреждания...

Дискусионна среща в Пловдив, посветена на добрите практики в

предоставянето на подкрепящи услуги за деца и семейства

На 20 февруари 2020 г. в ЦСРИ за подкрепа на деца „Рада Киркович“ в Пловдив се проведе дискусионна среща на

тема „Превенция на дискриминация и работа в общността. Добри практики в предоставянето на подкрепящи

услуги за деца и семейства“. Дискусията бе открита от г-н Анести Тимчев – зам.-кмет „Европейски политики и

социални дейности“ в Община Пловдив. Участие с експертни позиции взеха г-жа Веселина Ботева – директор на

дирекция „Социални дейности“, г-жа Емилия Иванова – регионален директор Социално подпомагане – Пловдив,

г-жа Анна Кръстенова – директор ДСП – Родопи, г-жа Стамена Стоянова – дългогодишен директор на ДДЛРГ „Олга Скобелева“ и др...

В края на март общините отново ще могат да кандидатстват за финансиране на

патронажни грижи

Осигурена е възможност в края на март общините отново да кандидатстват за финансиране на патронажни грижи. Към

момента в 159 общини самотни възрастни хора получават почасово социални и здравни услуги по домовете. Целта на

предстоящото финансиране е да бъдат обхванати и в останалите 106 общини. Заместник-министърът на труда и социалната

политика Зорница Русинова отбеляза, че това изключително важна услуга, особено за селските и по-отдалечените райони...

Деца от социални услуги и професионална гимназия в Бургас

участваха в кулинарно състезание

Пет отбора с деца от социални услуги, приемни семейства и ученици от Професионалната гимназия по туризъм

„Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас участваха в кулинарното състезание „Ти си ШЕФ-ът“, организирано от

Министерството на труда и социалната политика, Община Бургас и Професионалната гимназия по туризъм.

Събитието е част от Националната кампания „Мисията е възможна“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

„Последната фаза на деинституционализацията е обществото да приеме децата от услугите, защото

те не са по-различни от всички останали. Децата от услугите не трябва да разчитат на благотворителност, а да ги научим сами да се

справят с живота“, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова...

Ново представителство на НАСО в Кюстендил

В средата на месец февруари 2020 г. беше договорено и утвърдено ново представителство на НАСО – Кюстендил, в лицето на г-жа Анелия Милошова,

директор на Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“. Екипът на НАСО изказва своята благодарност и задоволство от

възможността да разчитаме на професионализма на г-жа Милошова и си пожелаваме ползотворна съвместна работа.

НАСО изказва гореща благодарност на досегашния си представител в Кюстендил г-жа Мая Мицова за ползотворната работа през последните години и

изразява своята увереност, че партньорството ни с г-жа Мицова ще продължи с още по-голяма активност в качеството й на експерт в работните групи

на Алианса.

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...

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 във: Варна на 17

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

Община Кюстендил и Община Троян могат да кандидатстват по процедура за

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с

увреждания
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Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обяви за публично обсъждане изменение на

процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална

инфраструктура“. Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява с цел да бъдат поканени да кандидатстват общини за

изграждане на инфраструктурата на социалните услуги...

В Община Варна се проведе дискусия за социалните услуги

По повод Световния ден на социалната справедливост, който се отбелязва на 20 февруари, в Община Варна се

проведе дискусия на тема „Социални услуги – реформа, възможности и предизвикателства“. Форума откри зам.-

кметът Коста Базитов, а в обсъжданията се включиха представители на социални институции и

неправителствени организации в сектора, доставчици и ползватели на социални услуги, както и представител на

Варненската и Великопреславска митрополия. Участниците в срещата дискутираха важни и актуални въпроси,

като...

Стартира публична кампания за разкриването на Комплекс за ранно

детско развитие в Пловдив

Предвижда се на територията на бившия Дом за деца, лишени от родителски грижи „Рада Киркович“ да бъде

създаден Комплекс за ранно детско развитие. С тази цел стартира публичната кампания за привличане на

обществена подкрепа. Инициативата е на фондация „За Нашите Деца“ с подкрепата и сътрудничеството на

Община Пловдив. Общината предоставя на фондацията за ползване два от етажите на сградата за период от 10

години. Идеята е децата в нужда да получават на едно място здравни, образователни и социални услуги. За да се

случи това, помещенията трябва да бъдат основно ремонтирани...

Нова социална услуга за възрастни и хора с деменция в община Тунджа

От 20 февруари 2020 г. в с. Миладиновци стартира най-новата социална услуга на територията на община Тунджа – Център за настаняване от семеен

тип за стари хора и хора с деменця. Доставчик на услугата е „Слънчев ден 7“ ООД. В Дома ще се оказва подкрепа и ще се полагат грижи за стари хора,

хора с деменция, алцхаймер...

Нова социална услуга за младежи в община Добрич

Община град Добрич ще предоставя нова социална услуга – Наблюдавано жилище за младежи. Капацитетът на услугата е 6 младежи от 18 до 21 г. без

увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа и които все още нямат възможност да се справят самостоятелно поради липса на

доходи и заетост. В Наблюдаваното жилище младежите ще се учат да...

Интервю със зам.-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров

В интервю за „24 часа“ заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров говори за Закона за социалните услуги

и за новите моменти при държавната подкрепа за хората с увреждания /в т. ч. за възможностите, осигурени по Програмата за

достъпна жилищна среда и лична мобилност, за подкрепата на хора с увреждания за активен и независим начин на живот, за

осигуряване на заетост и пр./...

 

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...
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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...

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
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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.

 

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

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

11 март 2020 г.

Среща със заинтересовани страни за изготвяне на национален план за РДИ, Пловдив, 20 март

2020 г.

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

март 2020 г.

Кръгла маса „Сътрудничество между социални, образователни и здравни услуги“, Габрово, 25

март 2020 г.

Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални

практики в областта на социалните дейности“, Русе, 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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