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21 години от отбелязването на Международния ден на хората с увреждания
Днес е Световният ден на хората с
увреждания. През 1992 година Генералната
асамблея на ООН обявява 3-ти декември за
Международен ден на хората с увреждания.
Неговата цел е постоянно да мотивира
политиците и институциите да предприемат поефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на
хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на
труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения,
които имат отношение към тях.
На този ден в цял свят се организират събития, които да напомнят, че е необходима
ефективна промяна в условията на живот на хората с увреждания. Това е ден за подкрепа
на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания. Той трябва да
подпомогне дискусията за свободния и независим живот на хората с увреждания и тяхното
пълноправно участие в обществото.
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Предизвикателството на днешния ден е, че той задължава всички, които говорят и
обсъждат проблемите на хората с увреждания, да слагат ударението върху човека и
неговата индивидуалност и лично достойнство, а не върху увреждането му.
Именно в този дух национално представителните организации на и за хора с
увреждания в България инициираха и проведоха днес среща с Министър председателя
Пламен Орешарски. На срещата беше връчен меморандум от името на 19 национално
представителни организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за
интеграция на хората с увреждания към МС (НСИХУ), представляващи повече от 130 000
граждани със специфични възможности, в който са залегнали неотложни въпроси за
решаване в сферата на политиките за хората с увреждания.
Желаем на работещите в системата на Националната федерация на работодателите
на инвалиди и техните семейства крепко здраве, дръзновение и късмет!
Елка Тодорова – председател на УС на НФРИ

НОВИНИ
Национален форум
«Равни възможности за реализация и развитие»
28 ноември 2013 г., гр. София
На 28 ноември 2013 г. в Централ Парк
Хотел в София се проведе национален форум
„Равни възможности за реализация и развитие.
Форумът се организира по проект „Равни
възможности, реализация, развитие” съгласно
договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG
051PO001-5.1.05-0008-С0001,
който
се
осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,
съфинансирана
от
Европейския
социален фонд на Европейския съюз.
Целта на форума беше да се обсъдят проблемите и възможностите за заетост на
хората с увреждания, да бъдат представени мерки и програми на национално и европейско
ниво, насърчаващи социалното включване на хората с увреждания на пазара на труда, да
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се инициира диалог по темата на форума и да се създаде платформа за обмен на опит и
добри практики.
Официални гости на събитието бяха: Eлеонора Пачеджиева, Директор Дирекция
„Политики за защита на хората с увреждания, равни възможности и социална подкрепа” към
МТСП, Деница Тенчева, Експерт в Дирекция „Политики на пазара на труда” към МТСП,
Минчо Коралски, Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания към МТСП,
Анселмо Капороси, Президент на Експертен съвет по структурни фондове и европейски
програми към Италианска търговска камара в България, Наталия Ефремова, Главен
директор на Главна дирекция „„ЕФМПП” към МТСП и други.
Във форума взеха участие представители на Министерски съвет, МнВР, МТСП, МИЕ,
МОСВ, АСП, АЗ, АХУ, общини, НПО, специализирани предприятия за хора с увреждания и
други работодатели.
По време на форума бяха представени и дискутирани следните теми:
 Актуални аспекти в сферата на заетостта на хората с увреждания в контекста на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
 Активна политика на пазара на труда за периода 2014-2020;
 Приоритети в подкрепа заетостта на хората с увреждания чрез мерките по
Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания, вкл. методиките за
проектно финансиране;
 Устойчивост на социалните предприятия: проект EASE&SEE „Стартиране на
Дейности за Социалните Предприятия в Югоизточна Европа”;
 Възможностите за бизнеса и специализираните предприятия в сферата на
политиката по заетостта за хора с увреждания и тяхното социалното включване през
новия програмен период при използването на средствата от Европейския социален
фонд;
 Мотивация на работодателите при наемане на хора с увреждания;
 Добри практики от социалната икономика за заетост на хора с увреждания;
 Идентифициране на социални бариери пред заетостта на хората с увреждания и
предложения на местно и национално ниво за промяна на политиките в тази област.
В рамките на дискусията по отделните теми на форума бяха обсъдени възможностите
за осигуряване на наставничество и специализирано посредничество като важен елемент в
процеса на интеграция на хората с уреждания в работна среда. Сериозно внимание беше
отделено на темата за развитие на социалното предприемачество в България, беше
представен местен и европейски опит, както и възможностите за развитие на социални
предприятия в България.
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Уърк-шоп в рамките на международния проект „Стартирaне на дейности за
социалните предприятия в югоизточна Европа”, организиран от Италианската
търговска камара

Италианската търговска камара организира на 16 декември 2013 г., от 9.00 часа до
18.30 часа в гр. София (регистрацията започва от 8.30 часа) уърк шоп за социални
предприятия, в това число членовете на НФРИ – специализирани предприятия, на тема
„Иновативни финансови инструменти за устойчиво развитие на социалните предприятия”, в
рамките на международния проект ‘’EASE & SEE – Enabling Actions for Social Enterprises in
South East Europe’’, финансиран от Европейската програма за Югоизточна Европа. Целта на
събитието бе да се представи пред обществеността широк кръг от експерти и да насърчи
социалното предприемачество чрез повишаване на осведомеността и стимулиране
развитието на устойчиво социално предприемачество.
Членовете на федерацията активно се включиха в организирания от Италианската
търговска камара семинар през м.октомври т.г., който бе място за среща, дискусия и
изследване на проблемите, свързани с развитието на социалното предприемачеството.
Допълнително ще изпратим информация за мястото на провеждане на събитието,
както и програма и срок за записване.

Трети Европейски панаир за социални предприятия и кооперации,
Пловдив, 20-23 март 2014 г.
За трети пореден път от 20 до 23 март 2014 г. ще се проведе Европейски панаир за
социални предприятия и кооперации в Международен панаир – Пловдив.
Проявата води своето начало от 2003 г. – Европейската година на хората с
увреждания.
От 2012 г. изложението прераства в международна проява – Европейски форум, в
рамките на който се провеждат международна конференция, кръгла маса и европейски
панаир.
Форумът се организира с подкрепата на Министерството на труда и социалната
политика в България, Международния панаир гр. Пловдив и на Европейската комисия, която
е негов съорганизатор и се представлява със собствен щанд на панаирите както и активно
участие/участва в конференцията и кръглите маси.
Тези Европейски форуми са уникални по своята същност и цели прояви в страните от
Европейския съюз.
Изложенията се организират в една от най-представителните палати на
Международния панаир – Пловдив, най-големият в югоизточна Европа. Експозицията
обхваща площ от около 1000 кв.
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През 2013 г. в изложението участваха над 90 социални предприятия и кооперации от
Австрия, Белгия, България, Италия, Малта, Норвегия, Полша, Румъния и Сърбия и бе
посетено от над 30 000 души.
Изложителите участват със стоки, изделия за бита и услуги предмет на дейността им,
в т.ч. дребни антикварни предмети, дървени изделия, продукти за хора със слухови и
говорни проблеми и др.
Значително място в панаира заемат и предлаганите услуги за хора с увреждания.
Разходите свързани с проектирането, художествено оформяне на щандовете, тяхното
аранжиране и надписване, отпечатването и разпространяването на рекламни каталози на
български и английски език и популяризирането на проявата по телевизията се поемат от
организаторите.

Младежка предприемаческа борса – 4-5 декември 2013
Четвъртото издание на „МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” ще се
проведе на 4 и 5 декември т.г. в Парк-хотел „Москва”, гр. София. Това е единствената в
България предприемаческа борса за младежи и младежи с увреждания. Целта й е да
подобри уменията и обогатим опита на младежите – начинаещи предприемачи за себе
представяне и защита на собствени бизнес и социални идеи. „МЛАДЕЖКА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БОРСА ’2013” е част от проект „Младежки информационен център
„Каузи” и се финансира от Национален център „Европейски младежки програми и
инициативи” по Национална програма за младежта (2011-2015), Подпрограма 1. Развитие
на мрежата от младежки информационно - консултантски центрове, договор № 11/080/П1051.
В борсата ще се включат представители на Министерство на регионалното развитие,
Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалното
политика, Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, Агенция за
хора с увреждания, CEED България (бизнес ангели), на банки, финансиращи фондове и
кредитиращи институции, потенциални инвеститори, застрахователи, организации на хора с
увреждания, младежки НПО, партньорски фирми, медии и гости.

Карти за паркиране в ЕС улесняват хората с увреждания
С цел да се популяризират правата за паркиране на хората с увреждания в
държавите-членки на ЕС, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни
възможности” у нас е изработила брошури на български и английски език, съдържащи
информация за придобиването на карти за паркиране на хората с увреждания в страните от
ЕС.
Картите съдържат най-важните условия, обща информация и съвети, нужни на хората
с различни видове увреждания, които пътуват за други държави. Картата е съпроводена с
дипляна, която се поставя на предното стъкло на личния автомобил така, че текстът на
езика на посещаваната страна да се вижда. Така местните власти ще знаят, че картата на
ползвателя е издадена въз основа на стандартизирания модел на Общността и че лицето с
увреждане може да паркира на всички места, определени за паркиране в cъответната
държава. За повече информация: http://parkingcard.europa.eu
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Отпускане на финансови средства, съгласно чл. 27, т.2,3,5 и 6 от Закона за
социално подпомагане чрез
Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното
включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и
създаващи възможност за:

предоставяне на нов вид социални услуги в общността;
подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и
материалната база;
- подобряване условията на живот на лица в риск;
- деинституционализация на социалните услуги;
- подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.
Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския
бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други
международни фондове или други финансови механизми.
Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да
предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално
подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване
на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.
Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини
могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът
се разработва по утвърден формуляр.
Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се
разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет.
Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или
отказ на проекта.
 За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени
към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат
веднъж годишно финансови средства на организации или общини.
-

Кандидатстването се извършва по утвърден формуляр, в който са посочени
необходимите документи, които кандидатите следва да представят.
Срок за кандидатстване: текущ
http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=186
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BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по
процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия"
Във връзка с Решение № 698 на Министерски съвет от 14 ноември 2013 г. за
изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за
разместване на почивни дни през 2013 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г., посл. изм., бр. 100 от
2013 г.) и произтичаща от него необходимост от промяна на срока за получаване на
проектни предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен
срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия", със Заповед № РД-16-1665/28.11.2013 на Ръководителя на Управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 е изменена документацията по процедурата.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27
декември 2013 г.
Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложения към
тях
е
публикувана
на
интернет
страницата
на
Управляващия
орган
www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за
управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България www.eufunds.bg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ОБЯВА
за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2:
„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда",
Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в
предприятията", Oперация 2.1.1:
„Технологично обновление в предприятията",
като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия".
Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори,
приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите
в съвременни технологии и оборудване.
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Допустимите по настоящата процедура дейности са публикувани в бр.14 и бр.15
на електронни Информационен бюлетин на НФРИ
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са
публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg,
както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република
България:www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган
- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в градовете Бургас,
Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на
посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за
подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: sme6@mee.government.bg
Факс: (02) 9329 299
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=662

Предложение за навременното възстановяването на 50 на сто от
осигурителните вноски
на специализираните предприятия и
кооперации на хората с увреждания за трето тримесечие на 2013 г.
Във връзка със своевременното възстановяване на 50% на внесените от
специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, напомняме на нашите
членове, сами да изискват от регионалните Агенции по заетост писмата до Агенцията за
хората с увреждания. Писмото да бъде адресирано до Агенцията за хората с увреждания с
текст: "Дружество (кооперация)...................................................................... в периода (описва
се тримесечието) не е ползвало преференци по Законаза насърчаване на заетостта или
други национални програми управлявани от Агенцията по заетостта."
По този начин ще се избегне служебното изискване между двете институции (АХУ и
АЗ), което ще отнеме между 3 до 4 седмици, а АХУ имат възможност да се разплатят с
нашите членове специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания до края
на 2013 г. за трето тримесечие на 2013 г.
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останки от базиликата
в късноантичната крепост Сторгозия, Плевен

С пожелания за успешна седмица, Екипът на НФРИ

