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Уважаеми колеги и партньори,

От 13 март всички сме изправени пред ново непознато за нас предизвикателство, свързано със здравето, начина на

работа и живот на всички в България. Коронавирусът вече е и в България и взема първите си жертви. С решение от

13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ е въведено извънредно положение. Със заповед на министъра на

здравеопазването са въведени редица мерки, ограничения и регулации. Предприети са редица мерки и се изпълняват

решения на министерства, ведомства, различни институции, общини, доставчици на социални услуги и др., които

регламентират реда и начина на работа, здравната и социална подкрепа, в т. ч. и в областта на социалните услуги и

социалната сфера като цяло.

Електронният портал NASOKI.BG адаптира работата си към настоящите условия с цел тази нова ситуация да бъде

водещ акцент в информационната подкрепа и осигуряване на всички, които имат нужда от това. Търсете ни и

споделяйте с нас Вашите грижи, проблеми и добри практики. Желанието ни е да Ви информираме своевременно, за да

бъдем полезни и да подкрепим усилията на всички по места. За тази цел предоставяме специална линия за обмен на

информация и въпроси: ел. поща info@naso.bg и тел. 0882 122 722.

На всички желаем здраве и успешна работа!

Патронажната грижа ще продължи да се предоставя и ще се разшири в условията на

извънредно положение

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ не спира

изпълнението на договорите и предоставянето на социално-здравни услуги по операция

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ в условията на обявеното извънредно

положение на територията на страната. В момента 156 общини, които имат сключен договор с

ОПРЧР по процедурата, ще продължат да предоставят социално-здравни услуги по домовете на

ползвателите. Предоставянето на социално-здравните услуги по операцията следва да продължи

съобразно всички указания на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен

щаб за коронавируса, с цел опазване здравето на потребителите, както и на обслужващия

персонал.

Предстои обявяването на нов Компонент 3 от процедурата „Патронажна грижа“ с общ бюджет 20 млн. лв. Общините ще могат да наемат

допълнителен персонал за...

Спрени са настаняванията в специализираните институции и

социалните услуги от резидентен тип

Всички настанявания в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип, включително за  възрастни хора, да бъдат спрени до

края на обявеното  извънредно положение. Това е едно от предложенията на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за законови и

нормативни промени за превенция срещу разпространението на вируса COVID-19. Не се допускат и свиждания, като близките и роднините на

настанените може да получат информация от директорите и от общините, които са доставчик. Преустановят се плануваните проверки от социалните

служби, както и от...

На първо четене е приет законопроектът за мерките по време на

извънредното положение

Народното събрание прие на първо четене законопроект за мерките по време на извънредното

положение, обявено на 13 март 2020 г. С него се уреждат извънредните мерки на територията на

България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с

вируса на COVID-19 за времето от 13 март до прекратяването на извънредното положение. Въвеждат се

противоепидемични мерки под формата на забрани и се променят редица закони. Забраните обхващат

посещения на различни обществени събития и масови мероприятия с цел изпълнение на препоръките за

социална дистанция, отправени от Националния оперативен щаб, и др.

АСП разширява възможностите за достъп до

административните си услуги заради

обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното извънредно положение Агенция за социално

п о д п о м а г а н е  ( А С П )  р а з ш и р я в а  н а ч и н и т е  з а  д о с т ъ п  д о

административните си услуги, както следва: чрез Системата за

сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

по пощата с обратна разписка; чрез електронна поща (без да е необходимо подписване с електронен подпис).

С видовете административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали може да се запознаете...

Въведени противоепидемични мерки в системата на АСП

Във връзка с извънередната обстановка заради разпространението на  COVID-19 Агенцията за социално подпомагане въвежда някои

https://nasoki.bg/
https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://nasoki.bg/patronazhnata-grizha-shte-prodalzhi-da-se-predostavya-i-shte-se-razshiri-v-usloviyata-na-izvanredno-polozhenie/
https://nasoki.bg/spirat-se-nastanyavaniyata-v-spetsializiranite-institutsii-i-sotsialnite-uslugi-ot-rezidenten-tip/
https://nasoki.bg/13370-2/
https://nasoki.bg/asp-razshiryava-vazmozhnostite-za-dostap-do-administrativnite-si-uslugi-zaradi-obyavenoto-izvanredno-polozhenie/
https://nasoki.bg/vavedeni-protivoepidemichni-merki-v-sistemata-na-asp/


противоепидемични мерки. 1. Въведени са следните противоепидемични мерки в системата на Агенцията за социално подпомагане: 1.1. Да се

преустанови участието в масови мероприятия или посещаването на обекти, с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогерии,

аптеки и лечебни заведения. 1.2. Да се прилагат засилени противоепидемични мерки в работните помещения чрез ежедневно...

Указания от АСП относно оптимизирането на работните процеси в режим на извънредна

ситуация в ЦСРИ, ДЦ, ЦОП

Извънредното положение заради епидемичната обстановка и мерките за ограничаване разпространението на Covid-19 наложи промени в работата

на социалните услуги в цялата страна. Необходимата реорганизация предполага оптимизиране на работните процеси в режим на извънредна

ситуация в центровете за социална рехабилитация и интеграция, дневните центрове и центровете за обществена подкрепа. Във връзка с това

Агенцията за социално подпомагане предостави свои указания. От социалния работник, трудо- и арттерапевта се очаква да изготви опростен план със

задачи въз основа на задължителния план за функциониране на социалната услуга. След това задачите се предоставят на...

Указания на УО на ОПРР във връзка с обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 предоставя указания, свързани с условията за кандидатстване и оценка на проектните предложения по ОПРР; изпълнението на

проекти, временно спиране, извършване на проверки, срокове за изпълнение на договорите за БФП, искания за плащания, осигуряване

на ликвидни средства за изпълнение на проекти, мерки за информация и комуникация и др. Променен е крайният срок за подаване на

проектни предложения по „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ и „Подкрепа за деинституционализация на социалните

услуги за възрастни и хора с увреждания“ – до 21 април 2020 г...

АХУ временно преустановява приема на граждани на място

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на

заболяването COVID-19 и обявено извънредно положение на територията на Република България Агенцията за хората с увреждания временно

преустановява приема на граждани на място.

При необходимост и възникнали въпроси може да се обръщате към АХУ на телефон 02/931 80 95 или чрез email: ahu@mlsp.government.bg....

Противоепидемични мерки в социалните услуги:

Столична община

Във връзка с обявеното извънредно положение заради разпространението на вируса Covid-19 Столична община въведе редица противоепидемични

мерки, в т. ч. и по отношение на възрастните хора и лицата, ползващи социални услуги. Създадена е организация за разширяване дейността на

общинското предприятие „Социален патронаж“, което подпомага самотни, трудноподвижни и лежащо болни лица и възрастни хора без близки. От

предприятието приемат и изпълняват заявки за закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства за хората, попадащи в

изброените категории. Клубовете на пенсионера на територията на общината са затворени. Центровете за социални услуги остават затворени...

Общините Пазарджик и Благоевград

Въведените противоепидемични мерки в общините Пазарджик и Благоевград са подобни на тези в цялата страна. По отношение на социалните услуги

община Пазарджик със заповед на кмета е преустановена работата на ДЦВУ, ДЦДУ, ЦСВР, ЦСРИ до изтичане на карантинния период. Забранени са

посещенията в...

В община Благоевград също е разширен обхватът на домашния социален патронаж с възможност за доставяне на храна и медикаменти на

самотноживеещи възрастни хора. Храната от детските ясли ще се пренасочва към патронажа. Сред въведените...

Общините Варна, Русе, Добрич, Разград, Габрово, Силистра

Кметът на Община Варна със своя заповед от 13.03.2020 г. преустановява работата на пенсионерските клубове и центровете са социална

рехабилитация и интеграция с изключение на Център „Домашна грижа“ с доставчик БЦК. Отворени за потребителите са центровете за обществена

подкрепа, дневните центрове, Общностния център, Домашния социален патронаж и обществените трапезарии. Дирекция „Социално подпомагане“

във Варна започна да набира доброволци за социални асистенти...

Община Велико Търново

Община Велико Търново въвежда строги противоепидемични мерки и услуги за подкрепа на рисковите групи от населението. Създаден е логистично-

координационен център, който ще обезпечава всички структури и звена с нужда от защитни средства и оборудване. Създаден и колцентър, обявени са

телефони, на които гражданите могат да звънят с въпроси и сигнали. Разширява се обхватът на домашния социален патронаж. Грижата ще обхване

хора...

Община Плевен

В условията на обявеното извънредно положение, свързано с мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, Община Плевен

разширява социалната си дейност. Създадена е организация общински екипи от социални работници да помагат на самотноживеещи възрастни хора

за доставката на лекарства и храна...

Община Ловеч

В община Ловеч е създадено координиращо звено, което да предоставя качествена подкрепа за уязвимите от вируса групи, чрез механизъм за

взаимодействие между служителите на Общинска администрация – Ловеч, Домашния социален патронаж и сдружение „Граждански инициативи – гр.

Ловеч“. Чрез консултативните социални услуги Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция осъществяват

дейности за подкрепа и превенция на заболяването сред най-уязвимите групи от населението в направленията, поддържане на „горещ телефон“ за

подаване на заявки за пазаруване...

Общините Видин, Кюстендил, Враца, Перник, Монтана
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Не се допускат посещения на външни лица в социални заведения – домове за възрастни хора, домове за деца и други. Преустановяват се

посещенията и настаняването на нови потребители в социалните институции и резидентните услуги. Специалистите работят по график, дистанционно

или ползват отпуск. Част от персонала участва като доброволци в помощ на Патронажната грижа и в ушиването на предпазни маски за гражданите.

Всички поддържат връзка с общинските администрации, с потребителите /онлайн или по телефон/...

В следващия брой на бюлетина ще поместим информация и за другите области в

страната...

Какви ще са социалните мерки на държавата? Отговорът от зам.-

министър Русинова

В студиото на „Още от деня“ по БНТ заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница

Русинова говори за предприетите от държавата социални мерки във връзка с епидемичната обстановка...

 

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.

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.
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