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Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Живеем и работим в условията на много изпитания!

Ще се справим ли и как?

Да, ще се справим с дисциплина, отговорност и силна взаимна подкрепа!

През последните години изградихме „семейството на НАСО“, подкрепящо персонала и потребителите в социалните

услуги, специалистите и ръководителите от социалната сфера, работодатели, неправителствени организации и

много хора с увреждания. Ще го направим и сега.

С цел да подкрепим ръководители, специалисти и потребители от социални услуги и всички от социалната сфера

предприехме дейности за информационно осигуряване и обявихме

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ:

НАСО отваря линия за въпроси, мнения, предложения, идеи, коментари, ефективни инициативи, нови практики и

добри решения:

Ел. поща: info@naso.bg; тел.: 0882 122 722

НАСО Ви предоставя за информация и споделяне: NASO.BG и NASOKI.BG

НАСО Ви предоставя възможност за разговори, консултация и обмен на информация с водещи специалисти и Ваши

колеги.

Атанаска Бонева – координатор за Югоизточен регион – ел. поща: consult@naso.bg; тел.: 0882 122 665

Златка Иванова – координатор за Североизточен регион – ел. поща: expert@naso.bg; тел.: 0882 122 640

Наталия Христова – координатор за Северозападен регион – ел. поща: info@naso.bg; тел.: 0886 285 165

Исидора Димова – координатор за Югозападен регион – ел. поща: info@naso.bg; тел.: 0882 122 722

Пишете ни от каква подкрепа се нуждаете и с какви специалисти желаете да контактувате.

НАСО подготвя провеждане на ОНЛАЙН СЪБИТИЯ, срещи, разговори семинари и др. Пишете ни КОИ ТЕМИ БИХА

БИЛИ ПОЛЕЗНИ ЗА ВАС, с кого бихте желали да разговаряте онлайн, в какви срещи бихте участвали в онлайн

формат на работа.

Вярваме, че ще се справим със смирение, преосмисляне, преоткриване и взаимна подкрепа.

Колцентърът на МТСП ще оказва психологическа подкрепа и

ще консултира нуждаещите се

Колцентърът на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) – тел. 080088001,

ще предоставя безплатна психологическа подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания. За

целта бяха подбрани доброволци – психолози и студенти по психология и социална педагогика

от Софийския университет „Св. Климент Охрдиски“, които всеки ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. ще консултират нуждаещите се...

Новите противоепидемични мерки от 21 март

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г...

Народното събрание подкрепи президентското вето върху

текстове от Закон за мерките и действията по време на
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въведеното на 13 март извънредно положение

Законът за мерките и действията по време на въведеното на 13 март извънредно положение беше приет

след близо 14 часа дебати в пленарната зала на 20 март. Държавният глава наложи вето върху

пределните цени на стоките и върху разпоредбата, която предвижда наказание за предаване на

невярна информация за разпространяването на заразна болест. Парламентът подкрепи

президентското вето върху текстове от закона...

Нова онлайн услуга на ДАЗД за подкрепа

в извънредната ситуация

В условията на епидемична обстановка Държавната агенция за закрила на детето създаде рубрика на

сайта си, като още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с

непозната и нова ситуация. Онлайн услугата, която поддържа от психолози, е създадена с цел да се

подкрепят и подпомогнат деца и възрастни, за да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените

ограничения и мерки за превенция...

По данни на АЗ 3221 безработни са започнали работа по време на извънредното положение

В периода 16-20 март в бюрата по труда са се регистрирали 6894 безработни, като в това число влизат и хората, които са се завърнали от

чужбина. През същия период работа на първичния пазар са започнали 3 221 безработни. Това показват предварителните данни на Агенцията

по заетостта. От началото на март в бюрата по труда са обявени общо 11 871 свободни работни места. В периода 16-20 март 2019 г. в

бюрата по труда са се регистрирали 5190 безработни,...

Препоръки и съвети на МТСП към хората с увреждания

Министерството на труда и социалната политика изготви препоръки и съвети към хората с увреждания, както и полезна информация за

времето на извънредното положение. 1. Стойте си вкъщи. Не излизайте, освен ако спешно не Ви се налага! 2. Следвайте следните правила за

дезинфекция, за да избегнете разпространението на вируса: ! Ако нямате наличен дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с

поне 60% алкохол, мийте ръцете си често и обилно със сапун и вода. Нещо, което е много важно – вземете един пласт хартия и с него спрете

водата, за да не пипате повърхността, която сте пипали с мръсни ръце. ! Дезинфекцирайте всички предмети, които пипате...

Кампания „За да се прегърнем утре“ – за информационна и емоционална

подкрепа в епидемичната обстановка

БНР, в партньорство с Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), стартира кампания

информационна и емоционална подкрепа в условия на извънредно положение. Кампанията е под надслов „За да се

прегърнем утре“...

Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на

елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

С наредбата се определят правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на

елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Изискванията на наредбата се прилагат при

проектирането и изпълнението на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и в сградите и съоръженията за

осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена

подвижност, в т. ч. на хората с увреждания...

Противоепидемични мерки в социалните услуги:

Община Пловдив

Заради епидемичната обстановка домашният социален патронаж в Пловдив също разшити обхвата си. Чрез районните инспектори и

домоуправителите е създадена организация за получаване на актуална информация за възрастни хора и хора в риск, както и за ограничаване на

тяхното движение (при необходимост от снабдяването им с хранителни стоки и лекарства). Създаден е Мобилизационен щаб, който се ангажира да

оказва помощ на възрастни и нуждаещи се хора на територията на цялата област...

Община Бургас

В община Бургас със заповед на кмета също са въведени редица мерки за ограничаване разпространението на Covid-19. Затворени за външни

посетители са центровете за обществена подкрепа, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, дневните центрове за деца и възрастни. Със

засилени мерки за превенция трябва да се осъществяват дейностите в центровете за деца с увреждания, домовете за стари хора, Приюта за

бездомни, защитените жилища...

Общините Стара Загора, Кърджали, Хасково, Ямбол и Сливен

Със заповед на кмета на Община Стара Загора временно е преустановена дейността на ДЦ, ЦОП и ЦСРИ. Екипите на посочените социални услуги са

в платен годишен отпуск. Работят само резидентните и специализираните услуги. Активна е дейността на ДСП и патронажната грижа. И в община

Кърджали е преустановена работата с потребители на ЦСРИ и ДЦ, а екипите са в отпуск. Останалите социални услуги работят, но при много строг

санитарен режим. Действа Център за подпомагане на самотни и възрастни хора...

Община Търговище

Община Търговище обявява нов телефонен номер за прием на заявки за закупуване на храна и медикаменти в почивните дни. В събота и неделя

гражданите могат да подават заявки на тел. 0601 68 691, от 8.00 ч. до 17.00 ч. Телефонният номер ще продължи да функционира и в работните дни,

като паралелно заявки ще се приемат и на първоначално обявения тел. 0601 6 86 20...

В Дома за медико-социални грижи „Вяра, надежда и любов“ е наложена карантина
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86 души и 46 деца са под карантина в Дома за медико-социални грижи „Вяра, надежда и любов“ в Бургас. Мярката е наложена заради установения

случай на рехабилитатор с положителна проба за коронавирус. Домът е обезпечен с походни легла, график за допълнително снабдяване с храна...

От 13 април стартира нова услуга в Балчик

По европейски проект за подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност в Балчик ще се предоставят здравни грижи в домашна

среда. Услугата стартира от 13 април. По проекта се предвижда за 35 нуждаещи се да се грижат 18 болногледачи, които в момента се обучават...

Екипът на ЦСРИ „Чайка” във Варна въвежда алтернативни форми за работа с потребителите

Екипът на ЦСРИ „Чайка” във Варна е готов да въведе алтернативни подходи за работа с потребителите и техните семейства, за да подпомогне

справянето им с последиците от наложената социална изолация и емоционалните кризи, които тя предизвиква. Програмата включва: Консултативни

услуги...

В интервю министър Сачева говори за мерките, които се

предприемат в условията на извънредно положение

В интервю за „Тази сутрин“ по Би Ти Ви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева говори за

всички мерки, които предприема държавата в условията на извънредно положение, за подкрепата за най-

уязвимите групи и за настоящата ситуация...

Министър Сачева съобщи, че се увеличава броят на безработните, като 1300 души са регистрирани като

безработни за последния петък. Тя допълни, че част от бизнесите обаче се трансформират и има търсене на хора...

Камен Донев: Хората да си останат вкъщи, да си мислят за хубави

неща, да се усъвършенстват, да се развиват, да си помагат и

нещата ще минат

"В момента всичко е толкова просто – хората да си останат вкъщи, да си мислят за хубави неща,

да се усъвършенстват, да се развиват, да си помагат и нещата ще минат. Няма по-просто нещо

от това“, каза в разговро по Би Ти Ви актьорът Камен Донев...

Обращение на Камен Донев към българите...

Достъпни онлайн културни ресурси

В условията на пандемия много културни събития се пренасят в интернет пространството…

Парабордът на Стефани Митова – лонгборд за деца с увреждания

Стефани Митова е републикански шампион по уиндсърф. За нея спортът е важна част от живота,

лонгбордът носи голямо удоволствие. Тя високо оценява възможността човек да се придвижва лесно и

бързо, но знае, че не всички имат тази възможност. Постепенно в нея расте желанието да помогне на

хората с увреждания да живеят в по-достъпна и по-уредена среда, което се реализира чрез изработването

на т. нар. параборд – лонгборд, приспособен за хора с увреждания. В осъществяването...

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
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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...

 

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“.

https://nasoki.bg/obyaven-e-konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-sazdavane-na-tsentrove-za-zashtitena-zaetost/
https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-stimulirane-na-zaetostta-na-hora-s-trajni-uvrezhdaniya-v-spetsializirana-rabotna-sreda/
https://nasoki.bg/sotsialni-predpriyatiya-mogat-da-kandidatstvat-po-operatsiya-na-oprchr/
https://nasoki.bg/fond-sotsialna-zakrila-nabira-proektni-predlozheniya-za-modernizirane-na-sotsialni-uslugi-i-v-podkrepa-na-sotsialni-predpriyatiya/
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/
https://nasoki.bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlozheniya-inkubatori-podkrepyashti-biznesa-organizatsii-za-priobshtavashto-i-sotsialno-predpriemachestvo/


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.

 

Всички събития от календара на НАСО се отлагат за неопределено време заради епидемичната

обстановка
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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/
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