
17 брой (година 9) 14.04.2020 год.

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

В ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ: 

НАСО отвари 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 провежда 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

Таксите в услугите, работещи онлайн

НАСО получи немалко запитвания относно таксите за потребителите в социалните услуги, работещи онлайн по

време на извънредното положение. Съгласувано с АСП споделяме, че няма промяна в начина и технологията

на формиране на таксите. Съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния

бюджет за всеки потребител се изчислява такса, вкл. само разходите според часовете на пребиваване и

ползване на услугата от потребителя. Практиките в извънредните условия към момента са много различни и

затова ще си позволим уточнението, че за някои потребители може след изчисляване на таксата тя да бъде

под обичайната или дори 0 лв. Независимо от размера на изчислената такса,...

Регионална онлайн среща със специалисти на социални услуги от област Кюстендил

През всички години НАСО подкрепя персонала и потребителите в социалните услуги, специалистите и ръководителите в социалната сфера.

Продължаваме да го правим и сега. С цел да подкрепи всички хората, които се сблъскват ежедневно с предизвикателствата в новите условия на

работа Националният алианс за социална отговорност организира регионална среща на ръководителите и специалистите, работещи в социалните

услуги от област Кюстендил. Срещата се проведе на 10 април чрез онлайн платформа при следната програма: Супервизия и работа в извънредна

ситуация – изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение; Дискусия по проблемите по време на

дистанционна работа в условията на извънредно положение;...

Срокът за подаване на заявление по схемата 60/40 отпада

Във връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и предстоящите промени в ПМС № 55/30.03.2020 г.,

Агенцията по заетостта уведомява всички заинтересовани работодатели, че отпада срокът /21 април 2020 г./ за

подаване на заявление за изплащане на компенсации по ПМС №55. Промяната е направена, за да се даде възможност

на повече представители на бизнеса да се възползват от схемата 60/40 при новите условия. Без определяне на краен

срок Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на

ПМС № 55/30.03.2020 г., като припомня, че...

https://nasoki.bg/
https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://naso.bg/
https://naso.bg/
https://nasoki.bg/
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3391-taxite-v-uslugite-raboteshti-online
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3393-online-reg-sreshta-kyistendil-04-2020
https://nasoki.bg/srokat-za-podavane-na-zayavlenie-po-shemata-60-40-otpada/


Срокът за кандидатстване по процедура „Социални предприятия за лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“ се удължава

До 17:30 часа на 10 юни 2020 г. се удължава крайният срок за кандидатстване по процедурата „Социални предприятия за лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Допустими за кандидатстване са

социални предприятия, вписани в Регистъра съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, в партньорство с

неправителствени организации, социални предприятия и доставчици на социални услуги. По процедурата не са допустими общините.

Пълният комплект, заедно с...

Първи онлайн информационен ден за операция „Патронажна грижа“

„Социалната система е втора по натовареност след здравеопазването. В момента най-важно е да

подкрепим усилията на всяка община, така че на всеки, който остане вкъщи, да му бъде осигурена храна,

лекарства и да има кой да го посети.“ Това каза заместник-министърът на труда и социалната

политика Зорница Русинова при откриването на първия онлайн Информационен ден по Компонент 3 на

операция „Патронажна грижа“, организиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Близо 100 общини от цялата страна се включиха в двучасовия онлайн разговор, като по време на

виртуалната среща бяха засегнати най-вече темите за допустимостта на дейностите и разходите, както и възможностите за наемане на

персонал…

Отговори на най-често задаваните въпроси за мярката 60/40

Министерството на труда и социалната политика публикува отговорите на най-често задаваните въпроси за изплащането на компенсации

на работодатели за запазване на работните места по време на извънредното положение. Въпросите и отговорите може да видите...

Работодатели могат да наемат работници в неплатен отпуск от други фирми на

втори трудов договор

За наетите не е необходимо разрешение от първия работодател. Работници, които са в неплатен отпуск поради

спиране или свиване на дейността на техните предприятия заради въведеното извънредно положение, могат да

бъдат наети на втори договор от други работодатели, чиято дейност не е пострадала. За наемането на втори

трудов договор не се изисква разрешение от работодателя, с когото наетият има сключен основен трудов договор,

освен ако няма изрична забрана в него за това....

Икономисти от БАН представиха три сценария за икономиката във връзка с кризата

Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките представи три

сценария за макроикономическите последствия в страната от борбата с COVID-19. Експресният анализ

се базира на информацията за разпространението на заразата и предприетите правителствени мерки,

валидни към 12 април т. г. При настъпване на съществени нови промени икономистите ще актуализират

прогнозите си. При първия сценарий се допуска, че пикът на COVID-19 ще е в средата на м. май, няма да

има втора вълна от заболели, мерките постепенно ще се отменят и икономиката ще се върне към

нормалното си функциониране през втората половина на годината. 20% е вероятността той да се

сбъдне. При този сценарии прогнозата е за спад на БВП от 2.4% и леко нарастване на инфлацията

спрямо 2019 г. Обемите на външната търговия ще намалеят по-осезателно при вноса, с влошаване на текущата сметка, основно заради слабия

туристически сезон – предвижда се спад до 20 на сто...

Сътрудничество между българския бизнес и бизнеса на ОАЕ в

борбата срещу коронавируса

Българският бизнес и бизнесът на ОАЕ се обединяват в борбата срещу COVID-19. В знак на доброто

сътрудничество от България за ОАЕ заминаха два самолета с 32 тона храни – зеленчуци, месо и млечни

продукти, които бяха доставени вчера вечерта на международното летище в Абу Даби. Доставката се

организира от българското министерство на земеделието, храните и горите и се осигурява от

български фирми. В замяна ОАЕ осигуряват за България 15 тона медицински консумативи – маски,

ръкавици, дезинфектанти и облекла, както и храна...

От м. април 2020 г. в Столична община започва предоставянето на интегрирана здравно-

социална услуга „патронажна грижа“

От услугата могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, пълнолетни лица с

увреждания, които се нуждаят от подкрепа в домашна среда, както и хора след оперативна интервенция или хоспитализация, които се

нуждаят от краткосрочно наблюдение и здравни грижи. Услугата се предоставя по проект „Патронажна грижа – София“ на Столична община,

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Информация за начина на кандидатстване, както и

образец...

Какви обезщетения дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото

правоотношение

В статия на Крестън БулМар е разгледан въпросът за обезщетенията, които дължи работодател на своя служител при прекратяване на трудовото

правоотношение...

Анализ и препоръки, свързани с функционирането на социалните предприятия в България в

периода на извънредното положение

В периода от 3 до 8 април 2020 г. е проведено онлайн проучване, в което са включени 30 социални предприятия от България. Прочуването цели да

регистрира моментното състояние и реакция на социалните предприятия и ефекта, който има въведеното извънредно положение в дългосрочен

план спрямо тяхната дейност и социален ефект. Проучването е инициирано и проведено от сдружение ИДЕА, което администрира дейността на

Социалната чайна в град Варна...

Сборник с нормативни актове и заповеди във връзка с пандемията от COVID-19

https://nasoki.bg/srokat-za-kandidatstvane-po-protsedura-sotsialni-predpriyatiya-za-litsata-s-psihichni-razstrojstva-i-intelektualni-zatrudneniya-se-udalzhava/
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Публикуван е Сборник с нормативни актове и заповеди във връзка с пандемията от COVID-19 от екип експерти – Kreston BulMar. В Сборника са

включени нормативните актове, решенията, постановленията, заповедите и други документи, издавани от официални органи на Република България,

във връзка с усложняващата се епидемична обстановка заради разпространението на COVID-19 и обявеното с решение от 13.03.2020 г. на Народното

събрание извънредно положение...

Информация от участниците в националната кампания на НАСО

Агенция за социално развитие Вижън – гр. Варна: След обявяването на извънредното положение във

връзка с епидемичната обстановска в страната, в рамките на няколко дни, всички социални услуги, предостявани от

Агенция за социално развитие Вижън бяха пренасочени в онлайн пространството. С цел да се съхрани здравето на

потребителите и на служителите, пряката работа беше преустановена, но не и мисълта как да се продължи

възможността за оказване на подкрепа. Силното желание и упоритост както на специалистите, така и на хората,

ползващи услугите допринесе за бързото адаптиране на процеса на работа и намаляване на рисковете за още по-

голяма социална изолация за потребителите, които би довело до по-дълбока криза за тях...

Детски поздрав в тези трудни дни

Пекарна „Радост“ и ЦСРИ в град Варна: В условията на извънредно положение и наложени ограничителни мерки ЦСРИ

на деца със СОП „Радост“ и пекарна „Радост“ са реорганизирали и адаптирали своята работа. В Центъра за социална

рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни потребности „Радост“ (ЦСРИ на деца със СОП „Радост“) е

изготвена програма за дистанционна работа с всяко дете. Специалистите набавят и разработват материали за онлайн работа

съобразно индивидуалните потребности на децата. Екипът на Центъра осигурява и подкрепа за семействата. Чрез ежедневни

видео или телефонни разговори се провеждат образователни, логопедични, психологически, ерготерапевтични и социални

консултации...

Екипът на ДЦПЛУ в гр. Кубрат работи с потребителите по домовете, като продължават да ги хранят, когато е необходимо, се свързват и по

телефона. Имат осигурени предпазни средства и дезинфектанти.

В ДПДМУ седмична грижа, с. Васил Друмев, Шумен, работата с потребителите е преустановена, тъй като те са обхванати от училището и

нямат време за допълнителна работа. Персоналът е ангажиран с различни дейности, свързани с подобряване на материалната база, като основно

почистване и боядисване в сградата.

ДСХ в гр. Нови Пазар разполага с дезинфектанти и предпазни средства. Ограничен е достъпът на външни лица, но засега се справят с новите

условия и потребителите са спокойни.

Социалните услуги от община Враца работят нормално и спокойно в новите условия, навсякъде в подкрепящите услуги екипите работят от

разстояние, ползват онлайн платформи, стремят се да запазят ежедневния ритъм на участниците и да намалят чувството за дезадаптация.

ЦОП – Ихтиман работи с един дежурен от екипа в услугата на ден, останалите консултират от вкъщи, главно по телефон. Преструктурирали са си

плана за работа според обстановката.

В ЦНСТ – Батошево са адаптирали дейността си към новите условия и работят нормално, потребителите са ограничени само в района на услугата,

но разполагат с парк. Организиран е работен график.

В Дома за стари хора с увреждания с ОЛБ в с. Дреновец работят по график, вече са адаптирали дейността си към новите условия и работят

нормално.

Екипът на ЦСРИ в Долни чифлик след като са ползвали отпуск, вече са започнали да работят дистанционно с децата /свързват чрез Вайбър и

др./. Помагат и на Общината в обслужването по домовете. Общината им е осигурила предпазни средства, вкл. и шлемове.

В ЦСРИ в с. Ряхово, община Сливо, сами са си ушили маски. Работят по телефона с потребителите.

SOS Детски селища: Изправени сме пред криза и ситуацията изисква да си помагаме и да бъдем солидарни. Децата, семействата и младежите,

за които SOS Детски селища се грижи, имат нужда от подкрепа в този момент. Бъдете съпричастни!...

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.

Участие на НАСО в заседание на Борда на EASPD

На 6 април председателят на НАСО Георги Георгиев участва в редовно 8-часово заседание на Борда на EASPD. Поради

обективни причини, свързани с извънредната ситуация, заседанието се проведе онлайн с участието на всички членове

на Борда. В рамките на дневния ред бяха обсъдени важни въпроси относно годишните доклади за 2019 г., работните

планове за 2021 г., както и вариант на новата Стратегия за работа на организацията 2022 – 2025 г. Разгледани бяха и

някои вътрешноорганизационни въпроси, както и такива, свързани с приетите промени в Устава на организацията.

Основен акцент беше поставен върху представянето и обсъждането на актуална информация за работата в отделните

страни и в Европа като цяло в условията на пандемията от коронавирус. В представената информация имаше много

общи неща, но и се откроиха някои специфики. Информацията за България, представена от председателя на НАСО,

предизвика особен интерес, в т. ч. най-вече и провежданата от НАСО информационна и комуникационна кампания в

подкрепа на специалистите и потребителите на социални услуги, както и възприетият начин на онлайн работа от много от социалните услуги...

Регионална среща „Заетост за хора с увреждания“ в Плевен

В град Плевен бе организирана поредната среща на НАСО с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели, представители

на работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта. Поради

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3379-information-ot-uchastnicite-v-kampaniyata-03-04-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3387-su-asr-vizion-varna-preminaha-izcyalo-v-online-forma
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3390-detski-pozdrav-v-tezi-trudni-dni
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3392-spodelen-opit-csr-i-pekarna-radost-varna
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3386-dareniya-sos-bulgaria
https://www.facebook.com/groups/337657473310649/?multi_permalinks=812914415784950&notif_id=1585825964593054&notif_t=group_activity
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3389-uchastie-na-naso-v-borda-na-easpd-04-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3388-res-sreshta-zaetost-za-hu-pleven-03-2020


епидемичната обстановка и въведените ограничения подходът за провеждане на срещата беше променен и тя се реализира по начин, подходящ за

работата в извънредно положение – чрез онлайн срещи и разговори по телефон с участниците, заявили желание да се включат в срещата...

Среща по проект ECI Agora „Развитие на услуги за ранна детска интервенция

чрез взаимодействие и сътрудничество“

Срещата на държавите и организациите – участници по проект ECI Agora „Развитие на услуги за ранна детска интервенция

чрез взаимодействие и сътрудничество“, беше планирано да се проведе на 16-17 март в Будапеща, Унгария. Заради

епидемичната обстановка срещата се проведе онлайн на същите дати. Всички участници представиха работата си и

напредъка по изпълнението на проекта. НАСО представи работен вариант на Наръчник на добри практики за изкуство и

култура, насочени към интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища...

Доклад за България за 2020 г., който се издава в рамките на

Европейския семестър

Доклад за България за 2020 г., който се издава в рамките на Европейския семестър. Докладът включва теми

като публични финанси и данъчно облагане; финансов сектор; пазар на труда, образование и социална

политик; конкурентоспособност, реформи и инвестиции; екологична устойчивост. Представяме на Вашето

внимание текста в частта „Социална политика“:...

 

Разговор с министър Сачева във връзка с противоепидемичните

мерки

В ефира на „Неделята на NOVA“ социалният министър Деница Сачева говори за актуалните мерки,

свързани с безработицата, подкрепата за семействата и социалните грижи...

Мерки за подпомагане на семейства в неплатен отпуск по време

на извънредното положение

На брифинг на премиера Бойко Борисов, министъра на финансите Владислав Горанов и министъра на труда и социалната политика Деница Сачева

бяха съобщени мерките, с които ще се подпомагат семейства в неплатен отпуск по време на извънредното положение, във връзка с

разпространението на COVID-19 у нас. Министър Сачева направи и някои уточнения във връзка с мярката 60/40 и коментира последните данни за

безработицата в страната…

Брифинг на Деница Сачева, Десислава Танева и Екатерина Захариева

На брифинг от 8 април министърът на труда и социалната политика представи данните към този момент по отношение на ръста на безработицата,

броя на поддалите заявления за парични обезщетения, социалните помощи и подкрепа, за новите мерки по време на извънредното положение и

др...

Споделен опит – практиката и отговорността на психолога

в условията на извънредно положение

Психологът Живка Айрянова разказа за Nasoki.bg как е адаптирала своята работа към настоящата

ситуация в условията на пандемия, на ограничителни мерки и извънредно положение.

Живка Айрянова е бакалавър по специалността „Психолог и учител по психология“ и магистър по

консултативна психология... От 2014 г. Живка Айрянова е част от екипа на ЦОП – Средец. 

В Центъра тя провежда индивидуални консултации с деца и родители, водещ е на тренинг обучения,

водещ на „Работилница за родители – да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ България, водещ на обучения за

осиновители. В ЦОП – Средец работата с потребителите е адаптирана към настоящите условия на

извънредно положение и консултациите се извършват чрез интернет или по телефон. Първото

предизвикателство с обявяването на извънредното положение е било свързано с преустановяването на

дейността с много нови случаи. „Това е сериозен проблем, защото изграждането на една доверителна

връзка с детето отнема доста време.“ – подчерта Айрянова. – Тъкмо бяхме изградили добри

взаимоотношения с децата и трябваше да прекъснем консултациите.“

Въпреки всичко, работата с потребителите продължава в дистанционна форма, като г-жа Айрянова непрекъснато се стреми да я надгражда с нови

подходи и модели, чрез които най-адекватно да отговори на нуждите на децата и родителите. Основната насока при работата на психолога към

момента е да се поддържа активна и ползотворна връзка с децата и да се засили ролята на родителите...

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

https://naso.bg/13-news-naso-bg/3385-sreshta-project-eci-agora-03-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3384-doklad-za-bulgaria-european-semester-03-2020
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https://nasoki.bg/spodelen-opit-praktikata-i-otgovornostta-na-psihologa-v-usloviyata-na-izvanredno-polozhenie/
https://naso.bg/8-about-naso/3364-naso-jobs


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...

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

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

обстановка
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