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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 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

Народното събрание прие на второ четене актуализацията на бюджета за 2020

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С тях се подсигуряват средства за

неотложни разходи, свързани с мерките за противодействие на разпространението на COVID-19 в България и за ограничаване на икономическите

последици от извънредното положение. 1,4 млрд. лева са предвидени за трансфер към държавното обществено осигуряване, респективно към фонд

„Безработица“, за обезпечаване на плащанията на съкратени работници и служители и за осигуряване на мярката „60/40“ за подпомагане на бизнеса.

По мярката държавата ще поеме и осигурителните вноски, които се дължат от страна на работодателите. Гласуваните промени предвиждат дефицит в

края на годината от 3,5 млрд. лева и увеличаване на тавана за поемане на държавен дълг от 2,2 млрд. на 10 млрд. лева...

Народното събрание реши да удължи срока на извънредното положение заради

разпространението на COVID-19 до 13 май

Народното събрание реши да удължи срока на извънредното положение заради разпространението на COVID-19 до 13 май 2020 г. С решението

Народното събрание възлага на правителството да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация.

Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. Със законопроекта се

цели да бъдат подсигурени средства за неотложни разходи, свързани с мерките за противодействие на разпространението на COVID-19 в

България. Предвиден е финансов ресурс за подкрепа на икономиката и заетостта. Предлага се увеличаване на разходите по бюджета на

Държавното обществено осигуряване за фонд „Безработица“ в размер на 1 милиард лева, както и 430 милиона лева за...

Национална информационна система за борба с COVID-19

На извънреден брифинг в Министерския съвет днес представиха Национална информационна система за борба с Ковид-19. Централният

регистър ще събира информация за всички заболели и карантинирани в страната, както и възможността на болниците и лекарите за

лечение, броя на доброволците по места, полиция. Цялата събрана информация ще може да се използва веднага, след което ще бъде

анализирана. Информационната система всеки ден ще дава информация в реално време за броя на карантинираните, заболелите, починалите

и излекуваните. Разработено е и мобилно приложение, което всеки български гражданин ще може да свали на личния си телефон и периодично

да споделя своя здравен статус. Необходимо ще бъде да се въведат лични данни, като...
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Първи доклад на Медицинския съвет

Днес премиерът Бойко Борисов и Медицинският съвет към МС представиха данните от първия доклад на Съвета. Докладът е в обем от 400 страници

и над 50 асоциирани членове на Съвета са участвали в изработването. Текстът е структуриран в три раздела. В първия са разгледани препоръки към

извънболничната помощ, във втория – препоръки към болнични заведения, към третия има общи принципи за поведение и вземане на мерки.

Медицинският съвет е обединен около становището, че прилаганите мерки за физическа и социална изолация са наложителни…

Медицинският експертен съвет прекратява дейността си

Председателят на Медицинския експертен съвет към правителството проф. Коста Костов обяви, че Съветът спира да съществува, тъй като вече е

изпълнил задачите си...

До 30 юни се удължава срокът за внасяне на осигурителни вноски от едноличните търговци

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци,

включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци. До края на юни, заедно с

годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година

осигурителни вноски.

За останалите самоосигуряващи се лица, срокът за деклариране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. остава 30 април

2020 г. Приходното ведомство напомня, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към

бюджета могат да се извършват чрез портала за е-услуги...

Три начина за онлайн регистрация в Бюрата по труда по време на извънредното положение

По последни данни на Агенцията по заетостта около 3000 души на ден остават без работа заради извънредното положение. Само за последния

работен ден на миналата седмица регистрираните в Бюрата по труда са били над 7178. Около 5075 споменават, че пряко или косвено това се дължи

на кризата с коронавируса. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ главният директор на ГД „Услуги по заетостта“ в АЗ Кремена Калчева. Тя допълни, че

по последни данни към петък безработните са общо 236 142, над 45 000 са се регистрирали от обявяването на извънредното положение на 13 март.

Повече са случаите в областните градове. Г-жа Калчева припомни, че хората могат да се регистрират и онлайн. Има три осигурени начини за това:...

Програма на излъчвани онлайн културни събития

Министерството на труда и социалната политика публикува актуализирана програма с предстоящите театрални, оперни, оперетни и

балетни спектакли, симфонични концерти, мюзикъли, изложби, виртуални музейни експозиции и други културни събития, които могат да се

гледат онлайн в периода на извънредното положение. Списъкът включва програмата на културни институции от цялата страна и е

подготвен от Министерството на културата. Онлайн излъчването дава възможност на всички граждани да имат безплатен достъп до най-

значимите културни събития и в периода на извънредно положение...

Мерки за подпомогне на бизнеса в София

"Готов е първият пакет от мерки на Столичната община, с които да бъде подпомогнат малкият и среден бизнес в столицата, който е най-

силно засегнат от ограниченията в борбата с коронавируса." Това каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова. Това са мерки в

помощ на най-засегнатите сектори и включват – данъчен пакет, пакет с административни услуги; преразглеждане на всички финансови

инструменти на общината с цел подкрепа на повече представители на свободните професии; мерки за подкрепа на особено засегнатите

сектори в икономиката на София...

Противоепидемични мерки в община Панагюрище

Община Панагюрище е предприела редица мерки за ограничаване на евентуални рискове за разпространение на Covid-19 във връзка с обявеното

извънредно положение. Разширен е обхватът на домашния социален патронаж.

Продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“.

По нов модел е организиран работният процес в Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ като се прилага алтернативен

подход за подкрепа на децата и младежите с увреждания и техните семействата. Логопедът, педагозите и трудотерапевтът в Дневния

център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ изготвят ежеседмични...

С дистанционна работа и консултации продължава изпълнението на проект „Социално

включване чрез услуги за ранно детско развитие“ на Община Русе

Пет групи за дистанционна работа с деца и родители, обхванати в дейностите на проекта на Община Русе „Социално включване чрез услуги

за ранно детско развитие“, отвориха виртуално пространство за своите потребители от 1 април 2020 година. Платформата е базирана в

социалната мрежа Фейсбук /ТУК/...

Виртуалните групи за дистанционна работа са създадени чрез актуализираните възможности на социалната мрежа за тематично

индивидуално и групово общуване. За лесно ориентиране и достъп на потребителите имената на създадените групи за дистанционна

работа кореспондират с наименованието на услугите, дефинирани в проекта: „Здравна детска консултация и дейности по превенция на

заболяванията“,...

На онлайн хекатона за справяне с последствията от Cоvid-19 са генерирани над 100 идеи за

преодоляване на кризата

Сред победителите в онлайн хекатона за справяне с последствията от Cоvid-19 „Да хакнем кризата“ са шест проекта за социални иновации и за

трансформация на пазара на труда. В състезанието са участвали 850 души, които за 48 часа са генерирали 111 идеи за преодоляване на кризата.

Министерството на труда и социалната политика е подкрепило инициативата и е задало акценти, свързани с подкрепа и развитие на бизнеса,

бъдещето на социалните услуги и бюрата по труда...

Информация от участниците в националната кампания на НАСО

ЦСРИ – Свищов: COVID-19, вирусът, който изцяло промени нашия обществен и професионален живот. Пред екипа на ЦСРИ – Свищов

стоеше отговорната задача да намерим най-добрата алтернатива, за да продължи своята работа. Графикът за работа изработихме според

възможностите за включване в онлайн пространството на всеки наш потребител и го съобразихме според здравословно състояние на лицето.

Изготвихме индивидуални планове за работа в кризисна ситуация на всяко лице.

КСУ – Павликени включва осем услуги, четири ЦНСТ, ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ и ДСХ с близо 100 души персонал. Създадена е организация съобразно

изискванията в настоящата обстановката. С част от потребителите се работи онлайн. Въпреки усилията и добрата организация, се открояват и някои

затруднения, свързани с осигуряването с предпазни средства и дезинфектанти и с претоварването на персонала в резидентните услуги персонала
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полага извънреден труд.

В ЦОП – Свищов е въведен гъвкав график на персонала. С децата се работи онлайн, в което се включват и родителите. На по-бедните семейства

осигуряват хранителни продукти, които са дарение от БЧК.

Екипът на ДЦДУ – Горна Оряховица работи основно чрез Фейсбук група и по телефон. За потребителите, които нямат техническа възможност,

материалите се разпечатват и им се носят вкъщи.

ЦСРИ – Стражица работи с децата онлайн, специалистите използват новите технологии, за да ги консултират и подкрепят. Има някои затруднения

при работата с пълнолетните лица. Повечето от тях имат нужда от рехабилитация, която няма как да им предоставят по домовете.

В ДПЛФУ в гр. Бяла, Варненска област, е въведена пълна забрана за външни лица. Сред потребителите има и много тежки случаи и непрекъснато

се налага да работят със Спешна помощ. Разполагат с предпазни средства и се прави дезинфекция редовно.

ДЦПЛУ в Девня: Услугата се предоставя мобилно. Посещават потребителите по домовете за снабдяване с храна и лекарства, вкл. и се полагат

медицински грижи. Освен това са поели и допълнително потребители по договаряне с Общината, тъй като има недостиг на социални асистенти.

Осигурени са с предпазни средства.

От ЦОП – Лясковец консултациите се провеждат онлайн или по телефона.

От ЦСРИДУ в с. Рудник, община Долни Чифлик, работят дистанционно, доколкото позволяват обстоятелствата. На децата, които нямат мобилни

телефони и интернет, се носят материали за работа вкъщи. Имат осигурени предпазни средства.

В ЦНСТДМУ в гр. Долни чифлик, община Долни Чифлик също се извършва постоянна дезинфекция и са осигурени предпазни средства. С

някои от децата се работи по подготовка на уроци и домашни.

В ЦНСТ 1, 2 ,3 в Нови пазар са снабдени с всичко необходимо. Помагат на децата в онлайн уроците. Дезинфекцира се непрекъснато и е

въведена пълна забрана за достъп на външни лица.

В ДЦСХ в с. Кайнарджа с потребителите се контактуват по телефона. Екипът се е ангажирал и със снабдяването с храна и лекарства на

потребителите, които имат нужда. Персоналът, който не е зает с това, участва в основното почистване на Центъра.

Представителството на НАСО в Разград съвместно с Община Разград, БЧК и отдел „Закрила на детето“ започна предоставянето

на хранителни пакети на семейства от общината, които в условията на извънредно положение се нуждаят от храна. Сигналите за нуждаещите се

граждани се подават на тел. 084/660283 – на Център за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА“ в работни дни между 9,00 и 17,00 ч.

Средствата за закупуване на пакетите се осигуряват от дарители. В междуинституционално партньорство същите организации осигуряват и топъл обяд

за самотни, трудно подвижни хора и хора с увреждания, като средствата за това се набират по същата банкова сметка....

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.

Интервю с министър Деница Сачева

В ефира на „Събуди се” по Нова ТВ социалният министър Деница Сачева говори за мярката 60/40 и за работата по конкретни мерки, свързани със

самонаетите лица. Министър Сачева допълни, че се свиват всички излишни разходи и увери, че на този етап с разполагаемия бюджета ще могат да се

покрият разходите на социалната система за следващите месеци...

Интервю с проф. Коста Костов

Председателят на Медицинския експертен съвет проф. Коста Костов беше гост в предаването „Тази събота и неделя“ по btv. В разговора проф. Костов

допълнително обясни защо Медицинския съвет прекратява дейност...

Интервю с проф. д-р Николай Габровски

Заместник-директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов проф. д-р Николай Габровски в „Карай направо“ по Нова ТВ говори за първия случай на

коронавирус в България, за лекарската професия и денонощната борба срещу пандемията, за мерките, които се предприемат срещу

разпространението на Covid-19…

В тези сложни условия НАСО усърдно търси решения и генерира нови идеи и подкрепа. Показателно е, че точно тези дни организацията продължава

да е търсен партньор и приема нови членове към голямото си семейство. Да поздравим с „Добре дошли“ и да благодарим за доверието на:

Читалище „Изгрев 1927“, Воднянци, община Димово ЦНСТ – Воднянци, община Димово Община Димово ЗЖЛФУ,

община Луковит ЦНСТДМУ „Зорница“, община Луковит ЦНСТДМУ „Здравец“, община Луковит Дом за стари хора „Свети

Лазар“, с. Славяново, община Плевен .

За седмицата нашите специални поздравления и пожелания за здраве и успехи отправяме

към:

доц. д. н. Сашо Нунев, Русенски университет „Ангел Кънчев“, по повод рождения му ден /4

април/

https://www.facebook.com/groups/337657473310649/?multi_permalinks=812914415784950&notif_id=1585825964593054&notif_t=group_activity
https://nasoki.bg/intervyu-s-ministar-denitsa-sacheva-3/
https://nasoki.bg/intervyu-s-prof-kosta-kostov/
https://nasoki.bg/intervyu-s-prof-d-r-nikolaj-gabrovski/


Весела Цанкова, представител на НАСО за Ловеч, по повод рождения й ден /7 април/

Анастасия Василева, представител на НАСО за Стара Загора, по повод рождения й ден /11

април/

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, по повод рождения й ден /12 април/

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

 

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. 44,

ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва:

Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна

възраст – до 10 000 лв.;

Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв...

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.

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

https://naso.bg/8-about-naso/3364-naso-jobs
https://nasoki.bg/konkurs-po-natsionalnata-programa-za-zaetost-na-horata-s-uvrezhdaniya/
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/


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“.

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.

 

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

обстановка

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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