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Целта на събитието е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на

законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за РАЗВИТИЕТО НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА

С УВРЕЖДАНИЯ И ВЛИЯНИЕТО Й ЗА ПО-ДОБРИЯ ИМ ЖИВОТ.

Програмата включва презентации и дискусии по широк кръг въпроси с отношение към развитие на заетостта, в това число състояние

и развитие на държавната подкрепа, необходими промени в нормативната уредба, развитие на корпоративната социална отговорност

и подкрепата на работодатели, приноса на специализираните предприятия, социалните предприятия, социалните услуги и други.

Предвиден е и отделен панел за влизането в сила на новия Закон за социалните услуги и работата на социалните услуги в новите

условия.

Програмата осигурява участие в събитието и дискусиите на министъра на труда и социалната политика, зам.-министри, директори на

дирекции и други от Министерството на труда и социалната политика, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и местни

власти, работодатели, ръководители на социални услуги, специалисти, експерти, представители на европейски организации и

партньори от България и Европа.

Контакти:

Наталия Христова, тел. 0882 122 690 – организационни въпроси

Пламена Господинова, тел. 0882 122 730 – финансови въпроси и логистика

На първо четене в НС бяха приети два проекта за промени в Закона за социалните услуги

Народното събрание прие на първо четене два нови законопроекта (на ГЕРБ и "Обединените патриоти") за промени в Закона за социалните услуги. С

приетите текстове се регламентира, че предоставянето на социални услуги не може да е търговска дейност по смисъла на Търговския закон и се

удължава срокът на създаване на Националната карта за социалните услуги и финансиране по новите стандарти, при което както приемането на

картата, така и финансирането на стандартите да съвпада с началото на бюджетната 2022 година...

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 3/2020 г.

във връзка със Закона за социалните услуги

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 3/2020 г., с което единодушно обяви за противоконституционни чл.

81, ал. 1, чл. 87 и чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7 от Закона за социалните услуги /обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г. в сила от 01.07.2020 г./, които дават широки

права на доставчиците да посещават и да получават лична информация за обслужваните лица и ограничават правата на родителите в

случаите на ползване на социални услуги от непълнолетни лица. В останалата си част искането е отхвърлено като неоснователно...

Изложение-базар на Комплекс за социално

развитие в Търговище:

Творчески празник на цветни хора с мечти

Екипът на Комплекса за социално развитие в Търговище организира тридневно

изложение-базар „За цветни хора с мечти“, където жителите и гостите на града

могат да разгледат и да си закупят изделия, сътворени с любов и надежда от

потребителите и специалистите в социалната услуга. Основната цел на

изложението е да бъдат подкрепени, стимулирани и мотивирани хората с

увреждания в Търговище да творят и да се адаптират към заобикалящата ги

среда, да се развиват и да се интегрират в обществото. В рамките на изложението

бяха организирани и ателиета „Работилници за малки и големи“, в които екипът на Комплекса показа колко важна и полезна е трудотерапията/

ерготерапията за хората с увреждания. Всеки можеше да се включи в работилничките, където се изработваха картички, диамантени гоблени, декупаж

и се редяха пъзели, като единственото изискване беше да носи своето добро настроение и усмивки...

Онлайн обучение „Насилието – специфика и разпространение в социалните услуги.

Аспекти на домашното насилие“
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На 17 юли НАСО проведе онлайн обучение „Насилието – специфика и разпространение в социалните услуги. Аспекти на домашното насилие”, в което

се включиха над 50 специалисти от социални услуги в страната. Обучението откри Златка Иванова, експерт-координатор на Алианса, с въведение към

темата. В първата част бяха разгледани редица въпроси, свързани със същността на насилието, спецификите на домашното насилие при

потребителите на социални услуги, особености на жертвите на насилие и профила на насилника. Обучител беше Валентина Гешева* – Фонд за

превенция на престъпността – ИГА, и регионален представител на НАСО за област Пазарджик...

ЦСРИ „Света Марина“ в Елхово

отпразнува своята 12-годишнина

На 17 юли със слънчеви емоции и много усмивки ЦСРИ „Света Марина“ в Елхово отбеляза своята

12-годишнина. За празничното настроение на децата и гостите бяха подготвени музика, занимания и

игри, вкусна почерпка и разбира се, торта. Децата с вълнение и радост се включиха в забавната

програма, подготвена с много любов от екипа на Центъра.

НАСО отправя своите специални поздравления и благопожелания за здраве, сили и успехи към

екипа на ЦСРИ „Света Марина“...

 

Работна среща за обсъждане на проекта на

Правилник за приложение на Закона за социалните услуги

Във връзка с проекта на Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги НАСО осигури възможност за членовете си да участват в процеса на

обсъждане на предложения текст, като изразят своите становища, мнения, бележки и пр. В рамките на вътрешна за организацията експертна работна

група бяха разгледани и обсъдени постъпилите предложения, в резултат на което бе изготвено становище. Някои от конкретните предложения за

промени в проекта на ППЗСУ...

Работна среща по ранна детска интервенция в гр. Габрово

На 17.07.2020 г. в сградата на Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр. Габрово

се проведе работна среща по проект ECI AGORA „Развитие на услуги за ранна детска

интервенция чрез взаимодействие и сътрудничество“. На срещата присъстваха 12 души, сред

които бяха представители на отдел „Закрила на детето“ – гр. Габрово, родители и социални

услуги, предоставящи дейности по ранна детска интервенция. Г-жа Светла Григорова,

директор на Дневния център и домакин на събитието, запозна участниците със същността на

проекта, концепцията за ранна детска интервенция и системата за ранна интервенция в

Португалия. Обсъдена бе и визията за работа по темата в България с цел създаване на

законодателна рамка Срещата приключи с обобщаване на мнения и попълване на

формуляри за обратна връзка, които ще бъдат използвани за база на стратегически документ

за въвеждане на нормативни промени и създаване на национална система за ранна детска

интервенция у нас.

Още две подобни събития предстои да бъдат реализирани в гр. Варна и гр. Пловдив.

Надграждащо обучение на професионално

приемно семейство в ЦОП – Гулянци

В Центъра за обществена подкрепа в гр. Гулянци се проведе надграждащо обучение на

професионално приемно семейство за смяна профила на настанено дете. Родителите преминаха

десет модула от обучителната програма в 30 учебни часа. Програмата включва както базови

модули, така и специфични за възрастовия профил.

Сред основните акценти в обучението бяха: насочване вниманието към правопропорционалната

зависимост между възрастта на детето и здравината на изградените връзки; изясняване на

проблема с агресивността и нейните корени; подготовка за отглеждане на деца, жертви на

насилие – адекватно реагиране и разпознаване белезите на преживяното; запознаване с

особеностите на ранното детство и предучилищната възраст; разпознаване сигналите, състоянията и потребностите на детето от 2 до 8-годишна

възраст;...

Еднократна помощ за семейства на бъдещи осмокласници

Семействата на около 44 000 бъдещи осмокласници може да получат еднократна помощ от 250 лв. и да покрият част от разходите си за

началото на следващата учебна година, реши Министерският съвет. За целта децата трябва да са записани в държавно или общинско

училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв....

Информационна кампания за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”

През следващата седмица, в дните 21 (вторник) юли и 23 (четвъртък) юли 2020 г., Агенцията по заетостта започва поредица от събития,

които са част от национална информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”. Всички 107 бюра по труда в

страната ще посрещнат българските работодатели на открито, за да отговорят на техните въпроси за новите антикризисни мерки,

които предлага Агенцията. Целта е бърза и оперативна подкрепа за бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна

обстановка по повод разпространението на COVID-19...

Започна подаването на документи по новия дизайн на 60/40

Започна подаването на документи за държавна помощ за работодатели за запазване на заетостта на служителите им по новия дизайн на

мярката 60/40. Тя беше удължена до 30 септември 2020 г. Компенсации ще се получават за до три месеца – юли, август и септември, в размер

на 60% от осигурителния доход за май 2020г. и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски...

Подписка за промяна на законодателството в Република България, касаещо

несправедливостта при пенсионирането на родителите на деца/лица с увреждания

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3447-12-god-csri-elhovo
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3447-12-god-csri-elhovo
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3445-rabotna-sreshta-14-07-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3446-rabotna-sreshta-po-rdi-gabrovo-07-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3448-nadgrazhdashto-obuchenie-cop-gulyanci-07-2020
https://nasoki.bg/ednokratna-pomosht-za-semejstva-na-badeshti-osmoklasnitsi/
https://nasoki.bg/informatsionna-kampaniya-za-biznesa-novite-merki-po-vasha-myarka/
https://nasoki.bg/zapochna-podavaneto-na-dokumenti-po-noviya-dizajn-na-60-40/
https://www.peticiq.com/275049?fbclid=IwAR1p923TlNuXudsYgPYdLO0r8ByIOuA3GxgglkvUvfw0V8iRnpPeCml3fYI


АРДЕ инициира подписка за промяна на законодателството в Република България, касаещо несправедливостта при пенсионирането на родителите на

деца/лица с увреждания, която НАСО подкрепи.

Всеки, които желае може да подкрепи с подписа си петицията ТУК.

Въпросът с пенсионирането на родители, които са се грижили за своите деца във времето, когато не е съществувала детска експертна

лекарска комисия, продължава да чака своето решение! Тази ситуация касае семействата на лица с неврологични, сензитивни, ментални и

множество увреждания. В годините по различни причини този проблем е неглижиран. С влизането на новият Закон за хората с увреждане се

появи и неравно третиране на родителите грижещи се за деца с увреждане. Има решение на съда, което признава само ЛКК в болница, но не и

от поликлиника. Същевременно в ТЕЛК решенията на децата/лицата с увреждания пише от кога датира увреждането, в голямата си част от

раждането или ранна детска възраст. Също така в даден момент голяма част от родителите са започнали работа, внасят осигуровки,

плащат данъци, но крайният резултат е, че не достигайки им например трудов стаж една година, могат да се пенсионират, ако доживеят, на

67 годишна възраст, като им се признава 15 години трудов стаж.

Летни екскурзии и занимания за потребителите на ЦСРИ към

фондация "Подкрепа за реализация" във Видин

От Центъра за социална рехабилитация и интеграция към фондация "Подкрепа за реализация"

във Видин организират за потребителите еднодневни екскурзии в региона с посещения на

басейн...

"Тъй като груповите занимания в центъра и големите мероприятия за годината са

отложени, с екипа на центъра решихме да организираме за клиентите ни посещение на

басейна в комплекс "Магурата", който се намира близо до село Рабиша. Заведохме първата

група, която беше предимно с деца..."

Във Варна стартира изграждането на

Център за подкрепа на лица с увреждания

Във Варна започна изграждането на Център за подкрепа на лица с увреждания, включително и

на такива с тежки множествени увреждания. Социалното заведение в кв. „Аспарухово“

предоставя услуги в четири основни направления – дневна грижа; мобилна работа и почасови

услуги; подкрепа за роднини и близки в грижата за зависими членове на семейството и

същевременно възстановяване на трудовата им заетост; както и 14-дневна заместваща

грижа...

Проектът се реализира чрез Европейския социален фонд, ОП „Развитие на човешките

ресурси“. Общата стойност на дейностите възлиза на 999 957,00 лв., от който 849 964,00 осигурени от ЕС и 149 993,00 национално

финансиране, като в тях влизат ремонт на помещения в кв. „Аспарухово“; закупуване на обзавеждане, оборудване и специализиран транспорт;

възнаграждения на специалистите, предоставящи услугите...

Нов Център за грижа за възрастни хора в

невъзможност за самообслужване в Свищов

В Свищов се проведе виртуална заключителна пресконференция по проект „Създаване на нова социална

услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, изпълнението на

дейностите, по който вече са приключили (финансиран по ОП „ Региони в растеж“ 2014-2020 г.). Обща

стойност на проекта е в 804 337, 32 лв., в т. ч. от Европейски съюз – 447 117,90 лв. и национално

съфинансиране – 78 903,17 лв. Собственият принос на Община Свищов е 278 316,25 лв.

Бъдещият Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване покрива най-

високите стандарти за предоставяне на социалната услуга. Реконструираната и модернизирана сграда отговаря на утвърдените от

Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на такъв вид инфраструктура...

19 работни места за жители на община Марица от уязвими групи

По проект 19 представители на ромската общност и хора в неравностойно положение ще работят в

продължение на една година на площадките за временно съхранение на биоразградими растителни

отпадъци в 19-е селища на община Марица. Проектът на стойност 214 082 лева е по ОП „Развитие на

човешките ресурси 2014-2020“. Средствата са предназначени за възнагражденията на 19-те

служители, които ще бъдат назначени на щат в общинското ЕООД „Чиста Марица“. Той е насочен към

целеви групи, които са най-силно уязвими на пазара на труда – безработни/неактивни лица от ромски

произход, продължително безработни (с регистрация в Бюрото по труда над 12 месеца), хора над 54 г.,

хора с трайни увреждания, безработни/неактивни лица с ниско образование /под средното/...

Нова зала за фитнес за деца с увреждания в Русе

В Русе вече функционира първата по рода си в страната зала за фитнес за деца с увреждания. Оборудването е със специални уреди и в нея могат да

тренират деца и младежи директно от инвалидните си колички. Идеята на Светослав Самуилов е реализирана с подкрепата на Община Русе, която

предостави помещението, и с помощта на дарители за закупуването на тренажорите...

Хипотерапия и летни забавления за потребителите на

дневните центрове „Здравец” в Банско

И това лято Община Банско осигури за потребителите на дневните центрове „Здравец” занимания

по хипотерапия, които ще продължат през целия летен сезон. Деца и възрастни с различни

увреждания са включени в терапевтичната езда. Благодарение на доброволческия жест една от

фирмите в града, стопанисваща концесията на ски зоната, децата и възрастните, които ползват

услугите на дневните центрове „Здравец” и четирите защитени жилища в Банско, се разходиха с

лифт водната пързалка на „Бъндеришка поляна”. За потребителите на социалните услуги беше организиран и пикник.

Деница Сачева: Започнахме работа по изготвяне на стратегия
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за развитие на човешките ресурси в

социалния сектор

В интервю за КМЕТА.bg министърът на труда и социалната политика Деница Сачева информира,

че правителството има готовност да посрещне евентуална епидемична вълна от коронавирус и

грип, каквато се очаква през късната есен, като допълни, че голяма част от социалните и

икономическите мерки ще продължат да действат до края на годината.

"Програмите за социален патронаж и личните асистенти действат. Имаме готовност да продължим

програмата „Топъл обяд“, която изтече на 30 юни. Мярката 60/40 ще продължи да действа до 30

септември с готовност да бъде удължена до края на годината. Имаме и две нови мерки, които обявихме, че стартират от 1 юли. За транспортния

сектор сме отделили ресурс в размер на 40 млн. лв. по Оперативна програма „Човешко развитие“...

Разговор с Миряна Сирийски и Ивайло Спасов за мястото на

хората с увреждания на пазара на труда

В интервю за предаването „Социална мрежа“ на Kanal 3 програмният директор на фондация

„Светът на Мария“ Миряна Сирийски и Ивайло Спасов, УНИЦЕФ разговаряха за начина, по който

живеят хората с увреждания, за приобщаването им чрез образование и трудова заетост, за това

как се справят по време на пандемията и пр..

Миряна Сирийски, фондация „Светът на Мария“: „Всеки се справя с някакви трудности.

Човекът с интелектуални затруднения има нужда от подкрепа, за да спазва дисциплина, да

се справи с предизвикателствата на работното място, няма способност да се адаптира, трябва да бъде подкрепен“...

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на

Наредбата за медицинската експертиза /до 31.07.2020 г./

Изготвеното допълнение на Наредба за медицинската експертиза (НМЕ) е обусловена от нормативната празнота, обусловена от Решение

№ 8982 от 07.07.2020 г. на Върховния административен съд (ВАС) – петчленен състав. С него съдът оставя в сила първоинстанционно

Решение № 1632 от 31.01.2020 г. на ВАС (обн. ДВ, бр. 63 от 17.07.2020 г.), постановено във връзка с административно дело, образувано по жалба

на граждани. Със съдебното решение, ВАС отменя т. III от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от НМЕ „Методиката за прилагане на отправните

точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вид и степен на увреждането) в проценти“ (Методиката) (изменена с ПМС № 152

от 26.07.2018 г., обн., ДВ, бр. 64 от 3.08.2018 г.). Мотивите на съда за съдебната отмяна на т. III от Методиката към НМЕ са свързани с

неспазване на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, определяща нормативното съдържание на мотивите...

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на

Агенцията за качеството на социалните услуги /до 09.08.2020 г./

С проекта на Постановление се предлага приемане на Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ).

Съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ), обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г., изм., бр. 101 от 2019 г. АКСУ е създадена като изпълнителна агенция

към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги. С

Устройствения правилник се определя дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията.

АКСУ ще контролира спазването на стандартите за качество на социалните услуги и изискванията на закона, спазването на правата на

потребителите и разходването на средства от държавния бюджет. В резултат от въведения със ЗСУ мониторинг на социалните услуги на

национално ниво Агенцията за качеството на социалните услуги ще изготвя ежегоден анализ на състоянието и ефективността на услугите.

Новата агенция има и функции, свързани с оказване на методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии

за качество на социалните услуги и разработване на критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните

услуги, извършване на подбор на такива практики и предлагането им за утвърждаване на национално ниво. АКСУ ще лицензира частните

доставчици на социални услуги, като ще може да извършва и проверки на място за проверка на посочени от кандидатите обстоятелства. Тя

ще извършва проверки на местата, в които се предоставят и управляват социални услуги, в т.ч. и задължителна първа проверка на

новосъздадена от община или новолицензирана от частен доставчик социална услуга (до 6 месеца от стартирането ѝ)...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за

отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица /до 09.08.2020 г./

С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица разпоредбите й се привеждат в

съответствие с изменение в Кодекса за социално осигуряване, което създава възможност за подаване на заявление за отпускане на парично

обезщетение за безработица на хартиен носител при регистрацията на лицето в бюрото по труда. Създава се и унифицирано заявление за

отпускане на парично обезщетение от всички лица, които попадат в обхвата на наредбата (безработни съпруги/съпрузи на военнослужещи,

наследници на починало лице, което е получавало парично обезщетение за безработица и др.). По този начин, чрез предложените промени в

наредбата, се намалява административната тежест и се подобрява административното обслужване на гражданите.

Проект на ПМС за изменение и допълнение на

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /до 09.08.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се предлагат промени, свързани със

синхронизиране на разпоредбите на наредбата с промени в Кодекса за социално осигуряване, Административнопроцесуалния кодекс, с

разпоредби на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ, както и във връзка с включването на Националния

осигурителен институт (НОИ) в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security

Information - EESSI). От 6 януари 2020 г. НОИ се включва ефективно в системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност

(Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI), която е важна крачка напред в модернизирането на координацията на социалното

осигуряване, тъй като ще замени текущия обмен на хартиен носител между институциите за социално осигуряване...

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи

от държавното обществено осигуряване /до 30.7.2020 г./

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от

държавното обществено осигуряване се предлага промяна в реда за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за
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временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете и на паричните помощи при инвалидност поради общо заболяване

и при смърт на осигурено лице. Действащите разпоредби от наредбата не предвиждат във всички случаи документите, необходими за

изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, да се подават по електронен път. Целта на

предложената промяна е създаването на нормативна възможност за подаване на документите и по електронен път, като по този начин ще

се намали административната тежест за лицата.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на

Устройствения правилник на Агенцията по заетостта /до 23.07.2020 г./

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта се предвиждат промени,

свързани с целесъобразно преразпределение на ресурсите в териториалните поделения на Агенцията по заетостта в област Пловдив, по-

конкретно в общини Раковски, Брезово и Пловдив. Предложените промени са свързани с реорганизация на териториални структури на

Агенцията по заетостта в област Пловдив, като дирекция „Бюро по труда“ със седалище гр. Раковски и с териториален обхват общините

Раковски и Брезово се закрива и се преобразува във филиал на дирекция „Бюро по труда” със седалище Пловдив...

Актуализиране на Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК

В актуализирания план за действие на Комисията ще бъдат взети предвид поуките от кризата с COVID-19 и ще бъде представена

дългосрочна визия за цифровата трансформация на образованието и обучението в ЕС...

Във връзка с актуализацията на плана е отворена и обществена консултация, в рамките на която всеки гражданин, всяка институция и организация от

публичния и частния сектор може да даде своя коментар и предложения или да изрази вижданията си по определени аспекти на законите и

политиките на ЕС, преди Комисията да изготви окончателните си предложения. Обществената консултация ще продължи до 4 септември 2020 г...

Конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1

от Закона за хората с увреждания. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2020 г. Максималният размер на субсидията по

компоненти е както следва: Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни

увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни

увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.; Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в

трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;  Компонент 4 – квалификация и

преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000

лв. на лице с трайно увреждане...

Възможности за финансиране на проекти и дейности от

Фонд „Социална закрила“ през 2020 г.

I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и

модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги:...

I I .  Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални

предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия — създаден специално за да се подкрепят социалните

предприятия при създаване на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики:...

III. Процедури за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ:...

Проект „Родители в заетост“

Продължава проект „родители в заетост“, по който: ▪ От детегледачка могат да се възползват: - Родители в отпуск по майчинство, на които

им предстои да се върнат на работа, и децата им не са записани на ясла или детска градина - Търсещи работа безработни родители, чиито

деца не посещават ясла/ градина - Върнали се на работа многодетни родители със записани в детско заведение или училище деца. ▪ Грижата

за деца от 0 до 5 г., непосещаващи ясла или градина, може да се полага до 8ч. За деца от 0 до 12 г. на многодетни родители, които ходят в

детски заведение или на училище – до 4ч. ▪ Родителите сами избират детегледача. Допустими са и техни безработни роднини. ▪

Детегледачите трябва да:...

Програма „ИРИС“ подкрепя проекти на граждански организации,

читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19

уязвими деца и техните семейства

Подкрепа на засегнатите от COVID-19 семейства, гарантиране на основните им потребности, както

и намаляване на опасността от раздяла между деца и родители са сред основните приоритети на

програма „Ирис“. Програмата ще финансира граждански инициативи (на читалища, нестопански

организации, инициативни групи),  като максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 20 000 лева.

Кандидатстването за финансиране няма краен срок, средствата ще се разпределят на всеки 10 дни, до изчерпване на наличния финансов

ресурс...

Мярка на Фонд Активни граждани за преодоляване на ефектите от COVID-19

Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за набиране на проектни предложения в рамките на антикризисна мярка за

преодоляване на ефектите от COVID-19. Мярката е част от Схемата за малки инициативи.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 10 септември 2020 г...

Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 000 евро. По

антикризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19 ще се подкрепят проекти в следните шест тематични приоритета:...
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https://esf.bg/protseduri/


За седмицата нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме

към

Надежда Юлзари, член на УС на НАСО, по повод рождения й ден /24 юли/

Марионела Стоянова, експерт на НАСО, по повод рождения й ден /25 юли/

Иван Алексиев, кмет на Община Поморие, по повод рождения му ден /25 юли/

По повод празника на града поздравяваме и отправяме своите благопожелания към жителите

и гостите на Пирдоп

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел.: 0882 122 722, info@naso.bg

Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg

www.naso.bg
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