идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”
“Популяризиране и подкрепа на социални предприятия”
(Пилотна фаза)
Цели:

1.Да се създадат и/или доразвият нови успешни модели на социални предприятия;
2. Да се създадат защитени работни места за лица от уязвими групи, които не са в
състояние да участват в реална трудова дейност.
3. Да се създадат и развият центрове за подкрепа на лица от целевите групи за
преход към реалния пазар на труда.
4. Да бъдат обучени доставчици на социални услуги, работодатели, юридически
лица с нестопанска цел за създаване на работни места в сферата на социалната
икономика.
5. Да се проведат национални кампании за привличане на гражданското общество и
повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното
предприемачество
6. Да се създадат и развият консултативни групи, доброволчески и общностни
инициативи
Основната цел е подкрепа процеса на развитие на социалната икономика за
създаване на социален капитал като ще подкрепя идеи, чрез които се търсят начини
за заетост и активност, развитие на социални умения, като паралелно с това
стимулира инициативи за самофинансиране на дейности в социалната сфера.
Социалното предприятие се определя като иновативна форма на социална услуга,
насочена към активно социално включване на лица от целевите групи. Поради това
ще бъдат подкрепяни проектни предложения на водещи организации, които са
доставчици на социални услуги.

Краен срок:
22 май 2009 г.

Какво се финансира?

Компонент 1. Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални
предприятия за повишаване на обхвата и многообразието на предоставяните услуги;
Компонент 2. Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.
Компонент 1:
В рамките на този компонент ще бъдат подкрепяни следните типове проекти:
проекти за разширяване на дейността на съществуващи социални предприятия,
включително обхвата на целевите групи и създаване на нови работни места за
специалисти в сектора на социалната икономика и проекти за консултиране,
информиране на хората от целевите групи и популяризиране на дейността на
социалните предприятия чрез предаване на опит и познания за възможностите за
развитие на инициативи в сферата на социалната икономика.
Кандидатите могат да включват в проектните си предложения комбинация от някои
от следните примерни допустими дейности:
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1. Разработванене на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни
програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане в съществуващи
социални предприятия.
2. Въвеждане и развитие на иновативни подходи за подкрепена заетост, защитена
заетост и социално включване на хората от целевите групи и осигуряване на
необходимото оборудване;
3. Текущ ремонт, оборудване и/или адаптиране на работни места в социалните
предприятия за хора от целевите групи.
4. Обучение и квалификация на хората, работещи в социалните предприятия, и на
тези, които имат желание да постъпят в тях;
5. Обучения и консултиране на представители на целевите групи. Обучения и
консултиране за повишаване на управленските и бизнес умения и развитие и
популяризиране на добри практики за специалисти, желаещи да бъдат ангажирани в
сектора на социалната икономика. Създаване и развитие на консултативни групи,
насърчаване на доброволчески и общностни инициативи в сферата на социалната
икономика, разработване на процедури, методологии, наръчници, свързани с
дейността на подкрепеното социално предприятие и др.
6.Дейности за информиране на обществеността за възможностите и потенциала на
социалната икономика за преодоляване на социалната изолация.
7. Дейности насочени към проучване на възможностите и търсенето на
произвежданите от представителите на целевите групи стоки / услуги и тяхната
пазарна реализация
Компонент 2:
В рамките на този компонент ще бъдат подкрепяни
проекти насочени към
създаване на нови социални предприятия, генериращи подкрепа за възстановяване
на трудови навици, умения за самостоятелност и социално включване за хора от
целевите групи.
Кандидатите могат да включат в проектните си предложения комбинация от някои
от следните примерни допустими дейности:
1. Текущ ремонт, оборудване и/или адаптиране на нови работни места за хора от
целевите групи
2. Създаване на центрове за подкрепа, функциониращи като социални предприятия
за хора от целевите групи с цел подкрепа за бъдещ преход към реалния пазар на
труда.
3. Включване на лица от целевите групи в дейност за производство на специфични
стоки и услуги, както и проучване на възможностите и търсенето за тяхната пазарна
реализация.
4. Провеждане на мотивационни обучения за хората от целевите групи в
специализирана работна среда за придобиване на умения за активно поведение и
самостоятелност;
5. Помощ за намиране на работа, задържане на работно място, в това число
създаване на защитена заетост и предоставяне на услуги за «подкрепена» заетост.
6. Обучения, консултиране и внедряване на добри практики в създадените социални
предприятия, разработване на методологии и процедурни наръчници, свързани с
дейността на създаденото социално предприятие и др.
7. Информиране на обществото относно възможностите и потенциала на социалната
икономика и общностните инициативи
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Кой може да кандидатства? Изисквания?
За компонент1:
1. Да е учредена и регистрирана като:
1.1.Юридическо лице с нестопанска цел, по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел,
ИЛИ
1.2.Търговско дружество, регистрирано по реда на търговския закон, в което
едноличен собственик на капитала е юридическо лице с нестопанска цел,
или такова юридическо лице притежава повече от половината от броя на
гласовете в общото събрание,
при условие, че с решение на общото
събрание на съдружниците/
акционерите, приходите (когато това е
приложимо), реализирани въз основа изпълнението на проект по настоящата
операция ще се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към
целевата група.
ИЛИ
Специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания по смисъла на
чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания, при условие, че с решение
на управителното тяло, приходите (когато това е приложимо), реализирани въз
основа изпълнението на проект по
1.3. настоящата операция ще се реинвестират в дейностите по проекта, пряко
насочени към целевата група.
2. Да е доставчик на социални услуги,
Регистрацията в Агенция за социално подпомагане се удостоверява със
съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок за
кандидатстване
Когато водещата организация предвижда в дейностите по проекта да бъдат
включени деца, същата трябва да е и лицензирана от Държавната агенция за
закрила на детето и въз основа на издадения лиценз да е регистрирана в
Агенция за социално подпомагане преди крайния срок за кандидатстване
3. Да има централно управление или клон на територията на България,
4. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е
приложимо
5.
За компонент 2:
1. Да е учредена и регистрирана като:
1.1. Юридическо лице с нестопанска цел, по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел,
ИЛИ
1.2. Кооперация, регистрирана по реда на Закона за кооперациите, при условие, че
с решение на управителното тяло, приходите(когато това е приложимо),
реализирани въз основа изпълнението на проект по настоящата операция ще се
реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група.
ИЛИ
1.3.Община на територията на Р.България
2. Да е доставчик на социални услуги,
Регистрацията в Агенция за социално подпомагане се удостоверява със
съответните регистрационни документи, издадени преди крайния срок за
кандидатстване
Когато водещата организация предвижда в дейностите по проекта да бъдат
включени деца, същата трябва да е лицензирана от Държавната агенция за
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закрила на детето и въз основа на издадения лиценз да е регистрирана в
Агенция за социално подпомагане преди крайния срок за кандидатстване.
3. Да има централно управление или клон на територията на България,
4. Да отговаря на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато това е
приложимо
Партньора/ите трябва да отговаря/т и на следните условия и за двата
компонента:
1.
Да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или
приложимо чуждестранно законодателство
2.
Да имат централно управление или клон на територията на Р.България
3.
Да отговарят на изискванията, свързани с публичното финансиране, когато
това е приложимо
4.
Да са доставчици на социални услуги , когато ролята им е пряко свързана с
предоставяне на социална услуга за целевата група по проекта (ако е приложимо) ,
Регистрацията в Агенция за социално подпомагане се удостоверява със съответните
регистрационни документи, издадени преди крайния срок за кандидатстване
Когато партньорът предвижда в дейностите по проекта да бъдат включени деца,
същият трябва да е и лицензиран от Държавната агенция за закрила на детето и въз
основа на издадения лиценз да е регистриран в Агенция за социално подпомагане
преди крайния срок за кандидатстване;
5. Да са учредени по реда на Закона за професионално образование и обучение
(или да притежават лиценз от НАПОО), когато ролята им в изпълнението на
проекта е свързана единствено с дейности за образование и обучение на
целевата група (ако е приложимо);
6. Да са изпълнители на здравни услуги - лечебни заведения съгласно Закона за
лечебните заведения, определени в чл. 10, т.3 – диспансери; , т.4 – домове за
медико – социални грижи; или т.5 – хосписи, когато ролята им е свързана със
специфична медико-социална рехабилитация за лица от целевата група (ако е
приложимо)

Изисквания към проектите:

„Социално предприятие” е организация, извършваща стопанска дейност, която има
изразен социален ефект спрямо лица от уязвими групи, с цел подобряване на
жизненото им равнище чрез осигуряване на заетост, предоставяне на услуги и други
форми на пряка подкрепа за ефективно социално включване.
Съгласно § 1 от Закона за социално подпомагане /Обн. ДВ. бр.56 от 19 Май 1998г./:
"Социални услуги" са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на
лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани
институции и в общността.
"Социално включване" е създаването на условия и възможности в най-висока степен
за участие на подпомаганите лица в обществения живот.
Продължителност (за всички компоненти)
Операцията се реализира до 2011 г.
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Минимална продължителност на проектите - 10 месеца.
Максимална продължителност на проектите - 18 месеца.
Допустимост на целевите групи:
• Хора с трайни увреждания
• Лица, изтърпели наказание лишаване от свобода;
• Самотни родители, Многодетни майки
• Лица от малцинствени етнически групи
• Лица, напускащи специализирани институции,
• Лица, страдащи от различни зависимости
• Дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане

Бюджет:

Общо 15 680 000 лева, разпределени така:
Компонент 1
7 500 000 лева
Компонент 2
8 180 000 лева

Безвъзмездно финансиране:
•
•

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:
50 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 350 000 лева

Съфинансиране от страна на бенефициента:

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 на сто
от всички допустими разходи по проекта САМО в случаите в които няма собствен
финансов принос от страна на кандидата и проекта не предвижда реализирането на
приходи.Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата

Плащания:

Авансово, междинни

Източник на информация:
http://www.asp.government.bg
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