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І. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обявява началото на
кампанията по набиране на проектни предложения по Националната програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност (Програмата). Срокът за подаване
на предложенията от кандидатите е до 30 септември 2019 г. Програмата се състои от
два компонента. Компонент 1 има за цел изграждането на достъпна среда за хора с
увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, а
Компонент 2 цели осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване,
чрез приспособяване/преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване
на правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС), отчитайки
специфичните им потребности.
Получените проектни предложения и по двата компонента ще бъдат оценени и
одобрени, след което ще се сключат договори за финансирането с кандидатите, които
ще трябва да си изберат изпълнители. След същинското изпълнение на дейностите,
те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде извършено разплащането им през месец
декември.
По Компонент 1 от Програмата може да кандидатства всеки собственик на
индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва
с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайни
увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и
степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен
адрес в същата индивидуална жилищна сграда. Възможност да се възползва от
финансирането ще има и всяко юридическо лице – сдружение, учредено и вписано
по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище
в жилищната сграда в режим на етажна собственост е лице с трайни увреждания,
придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице
с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид
и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен
адрес в същото жилище.
Финансовата рамка на едно проектно предложение по Компонент 1 на Програмата
е между 10 000 лева и 100 000 лева с ДДС. Важно е потенциалните кандидати да знаят,
че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването
по Компонент 1 от съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което да
пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.
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По Компонент 2 от Програмата може да кандидатстват хора с трайни увреждания
с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска
експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/
кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от
транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната
централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
Допустимо за финансиране по този компонент може да бъде всяко проектно
предложение за изменение или приспособяване в конструкцията на органите за
управление на МПС както и обучение за придобиване на правоспособност от
кандидата, при липса на такова. Финансовата рамка на едно проектно предложение
по Компонент 2 на Програмата е до 8 000 лева с ДДС.
Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата
компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на
заложените изисквания.
Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по
Програмата може да намерите на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма
за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.
Председателят на СИБ е изпратил писмо до министъра на труда и социалната
политика във връзка с недостатъчния срок за набиране на проектните
предложения по програмата - 40 дни. От страна на министър Бисер Петков
получихме уверението, че за кампания 2020 ще се разгледа нашето предложение за
прецизиране на сроковете за кандидатстване.
ІІ. От 01.09.2019 г. е в действие механизмът за предоставяне на лична помощ за
хората с увреждания. Съгласно него те имат право на индивидуална оценка на своите
потребности. Оценката е резултат от изследването на функционалните затруднения
на конкретния човек с увреждане, свързани със здравословното му състояние, както
и на наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности. На тази
база оценката определя и вида на нужната подкрепа. Въз основа на заключенията в
индивидуалната оценка на потребностите на конкретния човек дирекция „Социално
подпомагане" издава направление за предоставяне на лична помощ с определен
брой часове. Приемането на заявления за включване в механизма „Лична помощ“ и
сключването на договори с асистенти продължава и след 1 септември.
Право на лична помощ имат: хората с увреждания с право на чужда помощ с
определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид
и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца без
право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или
степен на трайно намалена работоспособност.
Броят на ползвателите на лична помощ не е ограничен. Право на нея има всяко
лице с увреждане, което отговаря на условията, определени в Закона за личната
помощ, и на което е изготвена индивидуална оценка на потребностите и му е издадено
направление за ползването й.
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Заявлението за ползване на помощта се подава в общината по настоящ адрес, като
лицето с увреждане може свободно да посочи кой да бъде неговият асистент.
Към края на месец август 2019 г., в дирекциите „Социално подпомагане" са
подадени 15 785 заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите,
в които хората с увреждания са посочили, че желаят да ползват механизма „Лична
помощ“. До тази дата издадените направления са 14 784. До 30.08.2019 г. в общините
са сключени 4 751 договора с асистенти.
Съгласно закона доставчик на лична помощ е общината по настоящия адрес
на ползвателя. Кметовете вписват в регистър ползвателите и асистентите на лична
помощ на територията на съответната община.
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни
помощи в размер на 930 лв., в подаденото заявление-декларация заявителят дава
съгласие до 380 лв. от помощта – конкретният размер съответства на определения
брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на
общината от Агенцията за социално подпомагане (АСП), след определяне на асистент
на детето с увреждания и след сключването на трудовия договор с асистента. Важно е
да се отбележи, че тази сума формира само част от възнаграждението на определения
асистент на детето.
Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ, в
заявление-декларацията заявителят дава съгласие добавката да се превежда на АСП
от Националния осигурителен институт, след сключването на трудовия договор
и определянето на асистент на човека с увреждане. Въз основа на съгласието в
заявлението АСП превежда получените средства за добавката на кмета на общината.
Те отново формират само част от възнаграждението на определения асистент на
лицето с увреждане.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

І. От 1 септември 2019 г. Столична община ще започне предоставянето на
услугата „Патронажна грижа“ на 360 възрастни хора над 65 г. в невъзможност
от самообслужване и хора с увреждания. Кметът на Столична община Йорданка
Фандъкова подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ за финансиране на проекта. Стойността на договора е 830 хил. лв. Услугата
ще се реализира за период от 12 месеца. С предоставянето на „Патронажна грижа“ ще
бъде надградена услугата „Социален патронаж“, която в момента обхваща около 1600
възрастни хора на територията на Столична община.
Проектът за „Патронажна грижа“ ще надгради всичко, което до момента се предлага
в социалната сфера в Столична община, особено в грижата към възрастните хора и
хората с увреждания. Много голяма част от подкрепените от „Социалния патронаж“
често имат необходимост и от медицинско лице, което да ги посещава в домашна
среда. Тази подкрепа ще им бъде осигурена до 2 часа на ден.
По проекта за предоставяне на „Патронажна грижа“ Столична община ще назначи
медицински сестри, фелдшери, лекари, социален работник и психолог.

Информационен бюлетин- септември 2019 г.



През последните години на територията на общината са открити общо 90 социални
услуги, половината от които са насочени към деца, а другата половина - към възрастни
хора. Създадени са 35 услуги за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания, в
които са обхванати около 2000 души. „Топъл обяд“ се осигурява за 800 нуждаещи се
чрез социалните трапезарии в отделните райони.
Общо в страната 127 общини вече са подали проекти за предоставяне на „Патронажна
грижа“, а 122 от тях са одобрени. Предстои оценка на останалите проекти.
ІІ. Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за
Национална награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, която
се организира за пета поредна година, е да се насърчи развитието на социалните
иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество. По
този начин ще се повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще бъдат
отличени социални предприятия, кооперации, образователни и научни институции
и организации в сектора на социалната икономика.
През настоящата година конкурсът се обявява за категориите социални иновации,
свързани със заетост, със социално включване и с предоставяне на социални продукти
и услуги.
Крайният срок за кандидатстване в конкурса е до 17.30 часа на 30.09.2019 г.
Предложенията се подават на електронен адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg.
До участие се допускат всички физически лица, граждани на България и юридически
лица, регистрирани в България. Кандидатите следва да представят формуляр за
кандидатстване (по образец) и декларация в свободен текст, която да удостоверява
оригиналността на идеята.
ІІІ. Управителният съвет на Проект „Красива България” одобри 15 проектни
предложения на общини за осигуряване на достъпна среда на обществени сгради.
С тях се предвижда изграждането на асансьори, рампи, подемни платформи,
помещения за общо ползване и санитарно-хигиенни възли, достъпни входни и
комуникационни пространства. Одобрените проекти са на общините Белослав,
Ботевград, Бургас, Враца, Вълчедръм, Вълчи дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев,
Етрополе, Пловдив, Правец, Самоков, Самуил, Сапарева баня и Троян. 7 от обектите
са в сферата на социалните услуги, 3 са в областта на здравеопазването, 4 са свързани
с образование и обществено-административно обслужване и 1 е за култура.
Общата стойност на одобрените проекти е 1 484 855 лева. От тях 1 242 847 лева се
осигуряват от Проект „Красива България”, а останалите 242 008 лева са съфинансиране
от страна на кандидатите. Очакванията са с реализацията им да се осигурят работни
места в строителството за поне 100 човека, от които минимум 40 да са регистрирани
в бюрата по труда безработни.
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