
11 брой (година 9) 17.03.2020 год.

Уважаеми колеги и партньори,

Силно неочаквано, необяснимо и най-вече тревожно попаднахме в състояние, което няма аналог в новото ни време.

Предизвикателствата пред всички са големи, тежки, трудни и необичайни. Към всичко, което знаем, можем и

правихме досега е необходимо да добавим още много много отговорност, дисциплина, отдаденост, даже и

саможертва! В тези дни, в които се прекланяме с аплодисменти пред хората от първата линия – тези, които

лекуват, ставаме прави и прегръщаме с любов и уважение всички онези, които се грижат за хората, имащи нужда от

подкрепа особено сега.

Да, колеги, всички Вие, чиито усилия, отдаденост, отговорност наричаме социална работа, заслужавате точно в

тези дни обществеността и институциите да Ви видят, разберат и подкрепят. Защото сте много и правите така,

че много, ама много много хора да се почувстват наистина хора – можещи и равни с всички останали – най-големият

капитал на държавата.

Всички Вие - специалисти и ръководители от социалните услуги и всички сектори на социалната сфера,

заслужавате много повече и уважение, и подкрепа, и по-добри условия за работа, и по-добри възможности за

образование, кариерно развитие, заплащане, зареждане и възстановяване след тежкия и изпепеляващ труд.

Днес не е време за празнуване…, но на Световния ден на социалната работа нека всеки от Вас да почувства

благодарността и празничността и да я отпразнува по свое му от сърце.

НАСО и EASPD Ви поздравяват с признателност!

Бъдете здрави!

Бъдете успешни!

Бъдете силни!

Бъдете обичани!

Всички ние ЗАЕДНО трябва и ще направим така, че обществеността и институциите да разберат истината за

Вашата мисия и принос в успешното социално развитие на България. Вашият труд, Вашата социална работа трябва

и ще бъдат оценени и подкрепени.

Поздравления за всички Вас, защото за много хора Вие сте ВСИЧКО!

Георги Георгиев,

председател на УС на НАСО и член на Борда на EASPD

Тази година отбелязваме Световния ден на социалната работа в

условията на епидемична обстановка – поредното предизвикателство,

което можем да преодолеем заедно. Във връзка с това НАСО се ангажира

да осигури възможност (чрез информационните си канали) за обмен на

информация и добри практики, споделяне на инициативи, менения и

коментари и пр. Екипът на Алианса е в готовност да подкрепи членове и

партньори в търсенето на най-добрите решения, свързани с работата в

извънредните условия.  Преустройваме работата си съобразно

условията и вместо тъй желаните и полезни събития, приемни дни,

срещи, обучения и пр., Ви предлагаме нашата подкрепа в други форми,

вкл. онлайн. Предоставяме платформата www.nasoki.bg изцяло на Вас,

Вашите грижи и Вашата работа – търсете я, четете, пишете,

споделяйте и питайте, за да намерим заедно решенията.

През последните години изградихме много мостове, отворихме много

врати за истинско и ползотворно социално отговорно партньорство.

Ще продължим да го правим съобразно условията с нови подходи и

инструменти.

Надяваме се да бъдем полезни, както досега. Вярваме, че ще продължим да сме заедно. За връзки с нас, освен ежедневните и вече обичайни

контакти с представителствата и координаторите на НАСО по региони, може да ни търсите и чрез info@naso.bg, тел. 0882 122 722.

По повод Световния ден на социалната работа преди обявяване на извънредното положение Ви предложихме да се включите в национална

информационна кампания и чрез избрани от Вас начини – изпращане до МТСП и НС подкрепа за новия Закон за социалните услуги. Тревожната

ситуация тези дни измести фокуса на нашите грижи и все пак тези от вас, които намерят подходящия начин и за отбелязване на и Световния

ден на социалната работа и подкрепата за закона, нека ни изпратят информация за това, за да я публикуваме, подкрепим и придвижим по

пътя й към националните институции и обществеността. Вече получихме редица съобщения и поздравления, които ще публикуваме на

страниците на нашите информационни издания.

Мерки срещу разпространението на вируса COVID-19

Предвид създадената ситуация с коронавируса и във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи

промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г. (Заповед №

РД-01-117/08.03.2020 г. и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.):..

Разширява се обхватът на социалния патронаж към хора с увреждания, така също и към семейства и хора, които са под карантина заради контакт със
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заразени от Covid-19...

Предприети мерки на местно ниво заради COVID-19

Във връзка с обявеното извънредно положение (Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ) от 13 март до 13 април и мерките за

спиране разпространението и заразата с коронавируса, освен общите за цялата страна мерки, бяха въведени и мерки на местно ниво. За действията

на общините в областта на социалните услуги по места ще Ви уведомяваме според постъпващата информация - ето някои примери:

Софийското общинско предприятие „Социален патронаж“ ще подпомага възрастните хора, които живеят сами или имат заболявания, в ситуацията на

извънредно положение...

Общинският кризисен щаб в Пловдив набира доброволци, в това число и медицински кадри, студенти последен курс по медицина, които да се

включват в общите усилия на Община Пловдив и общинските здравни заведения за ограничаване разпространението на коронавирус... Домашният

социален патронаж, който обслужва 450 човека, продължава своята дейност с готовност да се увеличи обхвата си с още 300. Храната в социалните

трапезарии ще се разнася пакетирана по домовете. Затварят се центровете за обществена подкрепа. Създава се Мобилизационен щаб в помощ на

възрастни и нуждаещи се хора, на територията на цялата област...

Варна: Преустановява се работата на пенсионерските клубове и на центровете за социална рехабилитация и интеграция на територията на община

Варна, с изключение на Центъра „Домашна грижа“... Отворени за потребителите остават: Център за обществена подкрепа...

МТСП ще осигури храна, дезинфектанти и подкрепа по домовете за възрастни в

невъзможност за самообслужване и за хора с увреждания

В условията на извънредна ситуация МТСП ще продължи да осигурява топъл обяд по Оперативна програма за храни, както и услугата „Домашен

социален патронаж“. За 43 184 потребители в 272 общини ще продължи предоставянето на патронажна грижа. До края на март топъл обяд ще

получават близо 20 000 души от 101 общини. Министър Деница Сачева обяви, че са предвидени допълнителни 20 милиона лв. за общините, за да се

разшири обхвата на патронажната грижа и да се осигури помощ и подкрепа за хората с увреждания и за семейства и хора под карантина заради

контакт със заразени с коронавирус...

Указания на УО на ОПРЧР във връзка с обявяването на извънредно положение на територията

на страната

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация,

Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ дава следните указания до приключване на извънредната

ситуация: 1. Всички дейности, свързани с публични събития и обучения, следва да бъдат ОТЛОЖЕНИ. 2. При необходимост, УО ще удължи срока за

кандидатстване по всички отворени операции, като своевременно ще бъде публикувана информация за потенциалните кандидати. 3. На основание

чл. 3.51, във връзка с чл. 3.53 от сключените административни договори за предоставяне на БФП, УО спира ВРЕМЕННО, до отмяна на извънредното

положение, изпълнението на дейностите по всички проекти, одобрени по операция „Умения“ BG05M9OP001-1.057. УО НЯМА да възстановява

разходи за дейности, извършени през периода на спирането...

АЗ публикува информация за работодатели, ползващи преференции за наемане на безработни

лица

Агенцията по заетостта уведомява работодателите, които ползват финансови преференции по сключени договори за заетост по програми

и насърчителни мерки, включително по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), че във връзка с мерките,

предприети относно усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на COVID-19, имат възможност да въведат...

Новини на жестов език информиращи хората с увреден слух за превенцията на

разпространението на вируса COVID-19

Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Министерство на образованието и науката и НПГПТО „М.В.Ломоносов“,

подготви новини на жестов език, които дават повече информация на хората с увреден слух за превенцията на разпространението на вируса

COVID-19...

Работната сила в сектора на социалните услуги в Европа:

текущо състояние и предизвикателства

Федерацията на европейските работодатели в областта на социалните услуги (EFSE) публикува последния си доклад

относно текущото състояние на работната сила в сектора на социалните услуги и бъдещите предизвикателства, пред

които е изправена. Докладът се базира на данни от Еврофонд и Евростат, както и от опита на работодателски

организации, свързани със социални работодатели и представляващи 10 държави членки. Докладът съдържа 5

раздела, които се отнасят до:...

Интервю с министър Деница Сачева

В интервю за „Здравей, България“ по Нова ТВ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева говори
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за мерките за превенция на коронавируса...

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/. В конкурса

могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация,

регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани

икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на

заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектите се изготвят по Методика за финансиране

на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания...

Операция „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални

затруднения“ на ОП РЧР

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Изискването към кандидатите е да са вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията на

социалната и солидарна икономика. Проектите могат да се подават в партньорство с други социални предприятия,

неправителствени организации или доставчици на социални услуги. Общините не са допустими кандидати или

партньори по операцията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 април 2020 г...

Фонд „Социална закрила“ финансира проекти за модернизиране на

социални услуги и в подкрепа на социални предприятия

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира набирането на проектни

предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални

предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-

монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички

проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в т. ч.

и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г...

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри

практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра...

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г...

Национална програма за достъпна жилищна среда и

лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика ще отпуска до 8 000 лева за финансиране на проекти за

преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания. Финансирането е по линия на Националната

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата

компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май...

По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за

хора с увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на

рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кандидатстват...

Процедура „Транснационални партньорства“ на ОП РЧР

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални

партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство

с поне един партньор от друга страна – членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв. Целта на операцията е

да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между ...

Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и

борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на

административен капацитет в тези области...

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа...
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https://nasoki.bg/zapochna-nabiraneto-na-proektni-predlozheniya-po-natsionalnata-programa-za-dostapna-zhilishtna-sreda-i-lichna-mobilnost/
https://nasoki.bg/otvorena-za-kandidatstvane-s-proekti-e-protsedurata-transnatsionalni-partnorstva-na-op-rchr/


 

Покана за представяне на проектни предложения – Инкубатори (подкрепящи бизнеса

организации) за приобщаващо и социално предприемачество

Настоящата покана за кандидатстване с проектни предложения има за цел да мобилизира съществуващите мрежи

на основни бизнес инкубатори да разширят обхвата си по отношение на приобщаващото и социално

предприемачество. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални иновации „EaSI“ 2014-2020.

Проектните предложения трябва да са фокусирани върху дейности, насърчаващи концепциите за „приобщаващото

и социалното предприемачество“.

Сред допустимите за финансиране дейности са: събиране, създаване и разпространение на релевантни

информационни материали; учебни посещения и обмен на добри практики; - обучителни дейности, уебинари,

семинари, конференции и др .; разработване на услуги за подпомагане на бизнеса за приобщаващи и социални

предприемачи, включително инструментариуми, шаблони, наръчници и други помощни материали; дейности, насочени към създаване и подобряване

на връзките със заинтересованите страни в приобщаващото и социалното предприемачество; дейности за информиране и разпространение сред

членовете на мрежата и сред широката аудитория...

Краен срок: 30 април 2020 г.

Покана за представяне на предложения за 2020 г. –

Европейски корпус за солидарност

Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

доброволчески проекти; доброволчески партньорства; доброволчески екипи във високоприоритетни области; стажове и

работни места; проекти за солидарност; знак за качество...

Срокове за подаване на заявленията: 30 април 2020 г.; 1 октомври 2020 г.

Покана за представяне на проектни предложения за стимулиране

развитието на финансовите пазари за социалните предприятия

До края на март могат да се подават прокетни предложения VP/2019/015 Действия за стимулиране развитието на

финансовите пазари за социалните предприятия. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални

иновации „EaSI“ 2014-2020. Поканата за представяне на проектни предложения е с цел да се допринесе за развитието

на пазара на социални финанси чрез проектиране и лансиране на финансови инструменти за социални предприятия и...

Краен срок: 31 март 2020 г.

 

Във връзка с епидемичната обстановка в страната и решенията на Министерски съвет се отлагат

следните събития от календара на НАСО:

1. Национална среща „Актуални въпроси в реализацията и развитието на социалните услуги и

заетостта – 2020“, която беше предвидено да се проведе в гр. Кърджали на 19 и 20 март 2020 г.

Срещата ще се проведе при същите условия, със същата програма и същите гости на

допълнително уточнени дати, когато обстановката позволява това. Новите дати ще бъдат

съгласувани с МТСП с цел осигуряване участието на министър Деница Сачева и останалите

гости. Направените вече регистрации ще важат за следващите дати, за които ще бъде

отворена и допълнителна регистрация.

2. Регионална среща на социално отговорни работодатели и социални услуги, която беше

предвидено да се проведе в гр. Плевен на 11 март 2020 г.

3. Кръгла маса „Сътрудничество между социални и образователни услуги“, която беше

предвидено да се проведе в гр. Габрово на 23 март 2020 г.

4. Регионална среща на социално отговорни работодатели и социални услуги, която беше

предвидено да се проведе в гр. Русе на 24 март 2020 г.

5. Обучение „Социална и психологична работа с деца и лица с агресивно поведение, както и с

жертви на насилие“, което беше предвидено да се проведе в гр. Търговище на 30-31 март 2020 г.

https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-inkubatori-podkrepyashti-biznesa-organizatsii-za-priobshtavashto-i-sotsialno-predpriemachestvo/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-predlozheniya-za-2020-g-evropejski-korpus-za-solidarnost/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-za-stimulirane-razvitieto-na-finansovite-pazari-za-sotsialnite-predpriyatiya/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-kandidatstvane-i-iztochnitsi-na-finansirane-2/
https://nasoki.bg/aktualni-protseduri-po-op-rchr/


6. Регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални

практики в областта на социалните дейности“, който беше предвидено да се проведе в гр. Русе

на 1 април 2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“, Плевен,

2020 г.

Среща със заинтересовани страни за изготвяне на национален план за РДИ, Пловдив, 20 март

2020 г.

Регионална среща с работодатели и социални услуги „Заетост за хора с увреждания“, Русе,

2020 г.

Кръгла маса „Сътрудничество между социални, образователни и здравни услуги“, Габрово,

2020 г.

Международен поетичен конкурс за хора с увреждания „Огърлица от разЛОМени слова”, 1

май 2020 г.

Национален форум с международно участие „Заетост за хора с увреждания“, к. к. Златни

пясъци, Варна, 16 и 17 юни 2020 г.

За предстоящата седмица нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме

към:

Росен Аврамов, експерт и представител на НАСО за Разград, по повод рождения му ден /18 март/ 

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, по по повод рождения му ден /18

март/ 

Албена Атанасова, зам.-кмет на Столична община, по по повод рождения й ден /21 март/ 

Гражданите на Велико Търново по повод празника на града /22 март/

Гражданите на Угърчин по повод празника на града /22 март/

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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