
15 брой (година 9) 03.04.2020 год. / ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ

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 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

*******************************************************************************************

СИГУРНИ СМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ СПРАВИМ СЪС СМИРЕНИЕ, ПРЕОСМИСЛЯНЕ, ПРЕОТКРИВАНЕ, ВЯРА И ВЗАИМНА ПОДКРЕПА  

Брифинг на министрите Деница Сачева и Красимир Вълчев

Министрите на труда и социалната политика Деница Сачева и на образованието и науката Красимир Вълчев

дадоха брифинг в сградата на Министерския съвет. Министър Сачева отчете, че 4477 души само в рамките на

вчерашния ден са регистрирани в Бюрата по труда. Тя информира, че броят на подадените заявления по

мярката 60/40 е 59. Очакванията са днес броят им да нарасне, а до края на тази седмица да бъде получено

одобрени от Европейската комисия, за да могат да се извършват и разплащанията. „Това не пречи

заявленията да бъдат подавани. Те ще бъдат разглеждани. От следващата седмица – ще имаме възможност

да започнем да изплащаме сумите на тези, които са получили одобрение“, заяви Деница Сачева...

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта

в засегнатите от извънредното положение предприятия

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно

правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на

работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на

Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на компенсацията е 60 на сто от осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко

лице, за което е приложен режима за преустановяване на работа или е установено непълно работно време. Във втория случай компенсацията

се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от четири часа...

Работодателите трябва да ограничат до минимум преките контакти между работещите

Работодателите задължително трябва да дезинфекцират работните места най-малко два пъти в рамките на работния ден, както и да

създадат организация на работа, която да ограничи до минимум преките контакти между работниците и служителите в предприятието.

Това са част от мерките за превенция на риска от разпространение на COVID-19, които се въвеждат със заповед на министъра на труда и

социалната политика Деница Сачева до отмяна на въведеното на 13 март извънредно положение.

Със заповедта работодателите се задължават да въведат пропускателен режим, който да...

По време на извънредното положение индивидуалната оценка на потребностите на хората с

увреждания ще се прави по телефона

При подготовката на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания служителите на дирекциите „Социално подпомагане“ ще

провеждат интервю по телефона с тях или с техен законен представител. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за хората с

увреждания, които бяха одобрени от правителството. Измененията са във връзка с въведеното от Народното събрание извънредно положение и ще

се прилагат по време на действието му. Те целят ограничаването на...

Указания на АСП относно заплащането на такси за социалните услуги, държавно делегирана

дейност, по време на обявеното извънредно положение

Във връзка с множество отправени въпроси относно заплащането на такси за социалните услуги, държавно делегирана дейност, по време на
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обявеното извънредно положение, от АСП предоставиха следните указания:

В Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, последно изм. и доп., бр. 39 от 14.05.2019 г., в сила от

12.04.2019 г., е определен размерът на таксите по видове социални услуги, държавно делегирана дейност. В чл. 3 от Тарифата е

регламентирано кои доходи на лицата не се включват като доход при формиране размера на таксата за съответната социална услуга...

До 19 юни ще се предоставя топъл обяд по домовете

Програмата за предоставяне на топъл обяд за нуждаещи се ще бъде удължена до 19 юни 2020 г. За целта на Агенцията за социално

подпомагане бяха отпуснати 5,1 млн. лв. от държавния бюджет, като разчетите са средствата да покрият нуждите на около 50 000 души. От

утре до 21 април 2020 г. общини и райони на общини ще могат да кандидатстват за финансиране, като ще трябва да направят подбор на

потребителите на услугата. От топъл обяд могат да се възползват самотно живеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията

на бедност. Общините ще запазят всички възможности за подбор...

АСП препоръчва на нуждаещите се от подпомагане лица и семейства да се възползват от

възможностите за заявяване на електронни административни услуги

С оглед спазване на мерките за ограничаване разпространението на вируса COVID-19 и с цел недопускане струпвания на множество хора,

желаещи да подадат заявления-декларации за отпускане на определени социални плащания, Агенцията за социално подпомагане отново

обръща внимание на създадените възможности, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез Системата

за сигурно електронно връчване могат да бъдат заявявани както електронни административни услуги, предоставяни от Агенцията за

социално подпомагане, така е възможно и да се води кореспонденция с нашата администрация по електронен път...

Система за сигурно електронно връчване

Държавна агенция „Електронно управление“ уведомява гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват административни услуги без да

е необходимо да посещават на място съответната администрация, чрез Единния портал www.egov.bg – моето пространство. Достъпът се

извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден върху физически носител, облачен, мобилен КЕП или персонален

идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт...

ДАЗД ще извършва онлайн проверки

Държавната агенция за закрила на детето обнови мерките за контрол за спазване на правата на детето и стартира извършването на

дистанционни онлайн проверки. Това засяга проверките във всички училища, детски градини и ясли, центрове за подкрепа за личностно

развитие, лечебни заведения, дирекции „Социално подпомагане“ и всички доставчици на социални услуги за деца. Новият начин на проверяване

ще се извършва чрез обмен на документи в системата за сигурно електронно връчване, както и с предаването на материали чрез криптирани

файлове...

Приемът на заявления и предоставянето на ваучери по проект „Ваучери за заети лица”

временно се преустановява

Във връзка с обявеното извънредно положение и решение от 31.03.2020 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме, че Агенцият а по заетостта временно преустановява приема на заявления и

предоставянето на ваучери за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от заети лица по проект „Ваучери за

заети лица”, считано от 01.04.2020 г. Всички дейности, свързани с обучения с вече издадени ваучери, следва да бъдат също временно

преустановени, съгласно публикуваните на 18.03.2020 г. на сайта на Агенцията по заетостта „Указания за провеждането на обучения с

ваучери по реда на...

Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на

епидемията от COVID

Съветите на Световната здравна организация

От отдел „Психично здраве и употреба на вещества“ на СЗО са разработели съображения, свързани с психичното здраве, като послания, насочени

към различни групи с цел подкрепа на психичното и психосоциалното благосъстояние по време на епидемията от COVID-19...

Получаване на социални грижи и подкрепа от онлайн платформи

С цел да подкрепим усилията за адаптиране работата на социалните услуги в настоящите условия представяме на Вашето внимание материал за

получаването на социални грижи от онлайн платформи...

Информация от участниците в националната кампания на НАСО

КСУДС – Пловдив

В ситуация на извънредно положение в КСУДС – Пловдив са предприети редица мерки и работата е адаптирана към настоящите условия, за да се

осигури адекватна и резултатна подкрепа на всички потребители. ЦОП, ЦРДУ и ЦСРИ на деца със специални потребности продължават работа като

всеки социален работник е изготвил индивидуален план и дейностите се извършват в дистанционна форма и чрез постоянна комуникация с

потребителите. Социалните работници са на разположение както за работата по индивидуалния план, така и при нужда от информация и

консултация във връзка със създалата се ситуация и извънредните мерки. Новият модел на работа на ЦСРИ включва разнообразни начини за

дистанционна дейност, като...

ЦОП – Средец

Екипът на ЦОП – Средец прилага нови модели за дистанционна работа (онлайн и по телефон) с потребителите, за да адаптира дейностите си в

условията на епидемична обстановка. Те изпреварващо са се подготвили и са успели да запознаят родителите с новия формат на работата още преди

извънредното положение да бъде обявено. Специалистите на ЦОП подготвят програми за работа и ги изпращат на родителите, които от своя страна

осъществяват обратна връзка с Центъра, за да покажат резултатите на децата. На Фейсбук страницата...

ЦСРИ за деца „Рада Киркович”, Пловдив

ЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7/ споделиха своя опит за това как предоставят услуги в условията на извънредно положение:

От 16.03.2020 г. до момента, а и в оставащите дни от извънредното положение, екипът на ЦСРИ за деца „Рада Киркович”/ КБН7 предоставя

подкрепа на децата и семействата по следните начини, които гарантират безопасността им, а именно: 1. Дистанционни консултации от

психолог, социален работник, терапевт – чрез телефонна връзка /служебен телефон: 0889 766 310/. 2. Психо-социално консултиране
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посредством скайп конферентен видеоразговор...

ЗЖ в Провадия

От ЗЖ в гр. Провадия споделят своя опит за това как са организирали работата си, как са адаптирали дейностите и как се справят в условията на

извънредно положение:

ЗЖ ГРАД ПРОВАДИЯ – ЖИВОТ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

COVID-19 е поредното предизвикателство в живота на младежите от ЗЖ гр. Провадия. Всеки ден сме изправени пред различни казуси, които

трябва да разрешим. Работата ни се състои в подреждане на човешки съдби по дневния ред, зададен от живота. За екипа беше ясно, че трябва

да въведем промени. Какво променихме и как го направихме? Включихме ги с максимална ангажираност в дейностите в услугата, като

увеличихме трудотерапевтичната дейност и насочихме отговорността им в изпълнение на поставените задачи, като по този начин

отклонихме вниманието им от разходките извън жилището...

Екипът на ДЦСХ – Лясковец работи, като основно са ангажирани с дейности по подпомагане на нуждаещите се в отговор на постъпилите

обаждания на горещия телефон на Общината.

В ЦСРИ – Полски Тръмбеш работата е организирана в онлайн формат, когато няма техническа възможност връзката с потребителите се

осъществява по телефон.

Екипът на ЦОП – Полски Тръмбеш също работи с потребителите си чрез интернет.

ДЦДУ – Свищов имат нова визия за работа в условията на извънредното положение. Ползват се нови модели за осъществяване на

дейностите, създадена е група с родителите и т. н.

Екипът на ЦСРИ ПЛУ – Свищов работи дистанционно. Те също провеждат онлайн консултации, като изпращат задачи, видеоклипове и др.

за работа в домашна среда.

В ЦОП – Червен Бряг се работи дистанционно, като се поддържа постоянна връзка с потребителите по телефон. Предоставят и онлайн

консултация за всички граждани от цялата страна, които имат нужда.

В Кюстендил ЦОП работят дистанционно от домовете си. Специалистите на ЦСРИ са на работните си места, но работят дистанционно с

потребителите.

ЗЖ във Враца – потребителите са под карантина, правят постоянни тренинги с психолог. Направена е организация, за да може потребителите

да получават пенсиите си без да е необходимо лично да ходят до клон на Български пощи. Аналогично е и с получаването на интеграционните добавки

от АСП, за тези които отново ги получават на ръка, а не по сметка и чрез дебитна карта.

Идеи – как да организираме времето вкъщи

Обстановката в страната и чужбина се влошава все повече. Не се знае кога ще е пикът на пандемията, наречена коронавирус. Удължава се

срокът на наложените мерки. Учениците не са на училище, повечето родители са в отпуск. Или вече са съкратени. Изнервянето ескалира. Как

да си помогнем? 1. Запазете спокойствие – нищо не е вечно – и това ще отмине! 2. Помислете как да разнообразите деня си чрез: - Настолни

игри: шах, табла, карти, „Не се сърди, човече“, пъзели, „Монополи“ и др.; - С децата изберете книга, която заедно бихте могли да четете; -

Направете конкурс: „Най – добър читател“, „Най – добър разказвач“, „Моят любим герой“;...

Присъединете се към Фейсбук групата РЪКОВОДИТЕЛИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НАСО

Групата е създадена по инициатива на ръководители на социални услуги, членове от мрежата на НАСО. Целта е да се осигури

пространство за взаимопомощ и подкрепа, за споделяне на информация и обмяна на опит, за дискусии и пр.

Министър Деница Сачева отговаря на въпроси, поставени

от зрители на NOVA

В ефира на NOVA министърът на труда и социалната политика Деница Сачева отговаря на

въпроси, поставени от зрители.

Правителството поиска удължаване на извънредното положение. Това ли е

единственият полезен ход в сегашната ситуация?

Това е ходът, който всички трябва да бъдем убедени че трябва да бъде направен,

защото е изключително необходимо да продължим да забавяме разпространението на инфекцията и да поддържаме ниски нива на

заболеваемост и съответно на хора, които да натоварват здравната система...

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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