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Пореден номер на схема

Цел/ Предмет на схемата

Допустими
бенефициенти

Максимале
н % на
публично
съфинансир
ане
Месец на
публикуване

Приоритетна ос 6 Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги
Операция 1: Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП
Чрез изграждане и ползване на общи защитени
комуникационни канали ще бъде осигурен бърз и
надежден пренос на данни между всички Министерство на
труда и
териториални звена на министерството.
Изграждане на
социалната
С интегрирането на информационните системи за
интегрирана
обслужване на институции и доставчици на
политика и
информационна
100 %
януари
социални услуги и създаването на обединена база структурните му
система на
данни ще се подобри взаимодействието между звена, Държавна
МТСП
тях на национално и регионално ниво, ще се
агенция за
укрепи капацитета на служителите в системата на закрила на детето
МТСП и повиши ефективността и ефикасността
на тяхната работа.
Операция 2: Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на
труда, неактивните и обезкуражените лица.

Приоритетна
ос/ Операция/
Наименование
на схемата

12 740 000

Максимален
размер на
безвъзмездна
финансова
помощ в евро

24 917 274

Максимален
размер на
безвъзмездна
финансова
помощ в лева

Индикативна годишна работна програма по предстоящи процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 за 2009 г.
Договарящ орган: Министерство на труда и социалната политика

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА

УТВЪРЖДАВАМ:
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Специализиран
о изследване и
Извършване на специализирано изследване в
анализ на
национален мащаб с цел предварителна оценка
възможностите
на нуждите на:
за интервенции
• Уязвимите групи на пазара на труда;
Агенция по
върху
100 %
януари
800 000
1 564 664
• Неактивните и обезкуражените лица и анализ
уязвимите
заетостта
на възможните интервенции и нуждите на
групи на пазара
тези целеви групи по региони
на труда,
и
анализ
на възможностите за интервенции
неактивните и
спрямо целевите групи по региони.
обезкуражените
лица.
Операция 3: Разработване и внедряване на информационни системи и бази данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални
услуги и социално включване
Разработване и
внедряване на
информационни Подобряване качеството на обслужването на
системи и бази- клиентите и оптимизиране дейността на АСП
данни,
чрез доработка и внедряване на «Интегрирана
обслужващи
информационна система за управление» с два
Агенция за
модула – модул «Социално подпомагане» и
системата за
социално
100 %
януари
8 500 000
16 624 555
социално
модул «Закрила на детето». Внедряването на тази
подпомагане
подпомагане,
система ще гарантира подаването на пълния обем
предоставяне на от данни, необходим за изграждането на ИИС на
социални
МТСП.
услуги и
социално
включване
Операция 4: Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на спешната медицинска помощ
Повишаване
професионалнат В рамките на операцията ще се създаде система
а квалификация за продължаващо обучение на целия медицински
чрез въвеждане и немедицински персонал, ангажиран от сферата
Министерство на
на добри
на спешната медицинска помощ. Системата ще
100 %
февруари
3 200 000
6 258 656
здравеопазването
клинични
повиши професионалния капацитет на персонала
чрез осигуряване на надграждащи знания и
практики в
системата на
умения.
спешната
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В контекста на въвеждане и разпространение на
добри практики, се предвижда създаването на
обществени терминали за достъп до база данни
от свободни работни места и лица, търсещи
работа, достъп до сайта на АЗ, както и
получаване на
информация за услугите,
предлагани в рамките на системата на Агенция
Модернизиране по заетостта, включително тези, финансирани от
Агенция по
на системата за ЕСФ. С оглед осигуряване на достъп до услугите
заетостта
100 %
февруари
3 783 560
7 400 000
предоставяне на на бюрата на труда в региони, където няма
изградени такива, както и популяризиране на
услуги
дейността на Агенция по заетостта се предвижда
създаване на мобилен офис. Основната цел е
гъвкаво обслужване тип «едно гише» на всички
заинтересовани лица, поощряване участието на
неактивните,
обезкуражените
лица,
чрез
подобряване достъпа и качеството на услугите на
пазара на труда.
Операция 6: Укрепване капацитета на Агенция по заетостта за провеждане на ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на съвременна
система за телекомуникационен и информационен пренос на данни и вътрешна мрежа за консултации
Укрепване
капацитета на
Агенция по
Укрепване капацитета на служителите в
заетостта за
системата на Агенция по заетостта, чрез ползване
провеждане на
на консултантски услуги, обучения и семинари.
ефективна
Агенция по
Подобряване на средата на работа, условията на
100 %
активна
февруари
1 699 534
3 324 000
заетостта
труд и ефективността на предоставяните услуги,
политика на
чрез
внедряване
на
система
за
пазара на труда
телекомуникационен и информационен трансфер
чрез изграждане
на данни.
на съвременна
система за
телекомуникаци

Операция 5: Модернизиране на системата за предоставяне на услуги

медицинска
помощ
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Развиване на
умения за
планиране на
алтернативни
услуги в

Операцията подкрепя процеса на развитие
мрежа от социални услуги за превенция
социалното изключване и преодоляване
неговите
последици
чрез:
подкрепа
планирането и разработването на политики

на
на
на
на
за

Държавна агенция
за закрила на
детето

100 %

Операция 9: Развиване на умения за планиране на алтернативни услуги в подкрепа на детето и семейството

Подкрепа за
акредитацията
на лечебните
заведения,
специализацият
аи
продължително
то надграждащо
обучение на
медицинския
персонал

март

268 428

Операцията цели укрепване капацитета на
институциите, отговорни за акредитацията на
лечебните заведения и квалификацията на
доставчиците на здравни услуги и е основана на
дългосрочните стратегически решения относно
качеството на здравните услуги и човешките Министерство на
100 %
февруари
4 000 000
ресурси в здравеопазването. Чрез подобряване здравеопазването
качеството
на
специализациите,
продължителното медицинско обучение и
акредитацията на лечебните заведения ще се
повиши значимо ефективността на институциите,
предоставящи здравни услуги.
Операция 8: Подобряване ефективността и ефикасността на инструментариума, чрез който се реализират политиките за социално включване
Подобряване
ефективността
Общата цел на операцията е да допринесе за
и ефикасността
подобряване качеството и ефективността на
на
Агенция за
мерките в сферата на социалните услуги и да
инструментариу
социално
100 %
подобри връзката и координацията между
март
3 067 751
ма, чрез който
подпомагане
заинтересованите страни при реализиране на нов
се реализират
икономически и социален подход за социално
политиките за
включване на уязвими групи.
социално
включване

525 000

6 000 000

7 823 320

Операция 7: Подкрепа за акредитацията на лечебните заведения, специализацията и продължителното надграждащо обучение на медицинския персонал

онен и
информационен
пренос на данни
и вътрешна
мрежа за
консултации.
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подкрепа на
детето и
семейството

деца и семейства чрез информационно
осигуряване за наличните доставчици на
социални услуги за деца и семейства на
национално и местно ниво; укрепване капацитета
на държавните институции ДАЗД и АСП за
работа с рискови групи деца, и укрепване на
капацитета на социалните и местните партньори
и неправителствените организации за развиване и
предоставяне на качествени социални услуги за
деца и семейства.
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