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ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Дано вестта за Христовото Възкресение топли сърцата ни, да ги изпълва с вяра, надежда и любов! Пожелаваме на

всички здраве, сили и хармония!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Национална онлайн приемна на АСП и НАСО „Социални услуги за пълнолетни лица“

(покана, регистрационен формуляр и допълнителна информация)

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

В ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 

Указания на АСП относно заплащането на такси за ползване на социални услуги в общността

По повод на многобройни запитвания с писмо на изпълнителния директор на АСП Румяна Петкова от 14.04.2020 г. са предоставени указания относно

заплащането на такси за ползване на социални услуги в общността – Дневен център и Център за социална рехабилитация и интеграция и работа на

специалистите:

1. Относно изчисляване на таксите за социални услуги в общността

С писмо от 30 март 2020 г. АСП изпрати указания до всички доставчици на социални услуги, държавно делегирана дейност, във връзка с

заплащането на такси за социалните услуги по време на обявеното извънредно положение в страната...

Работещите в социалната сфера на първа линия ще получат по една минимална работна

заплата допълнително към възнагражденията си този месец

Работещите в социалната сфера на първа линия ще получат по една минимална работна заплата допълнително към възнагражденията си този

месец. Това са социални работници, служители в Бюрата по труда и в Главната инспекция по труда. Социалните работници, които ще бъдат

подпомогнати са около 2700 души, работещите в Бюрата по труда са 2000, а трудовите инспектори са около 350...

Започна приемането на заявления за получаване на еднократна помощ от 375 лева за

родители в неплатен отпуск

Във връзка с удължаването на срока на извънредното положение и нарастващия брой семейства с деца, затруднени да задоволят своите

здравни, комунално-битови или други жизненоважни потребности поради излизането в неплатен отпуск на родителите, ще се отпуска

еднократна помощ по чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) в максимален размер, в рамките на

бюджета на Агенцията за социално подпомагане за 2020 г. Oт тази възможност могат да се възползват семейства с деца до 12-годишна

възраст, в които към момента на заявяване на помощта двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, няма/т

право на платен отпуск или то вече е реализирано, и ползват неплатен отпуск от минимум общо 20 работни дни поради невъзможност за

осигуряване от работодателя извършване на дистанционна работа от вкъщи, независимо от началната дата на започване на отпуска...
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Министерският съвет одобри „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на

хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“

Правителството прие решение за одобряване „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността

да полагат труд поради пандемията от COVID-19“. Тя е разработена от „Българска банка за развитие“ АД и е с бюджет от 200 милиона лева.

Програмата ще бъде обезпечена със средствата от увеличението на капитала на „Българска банка за развитие“ АД. В Програмата се

съдържат условията, на които трябва да отговарят физическите лица, за да получат финансиране, както и самият механизъм за

кредитирането чрез финансовата подкрепа на „Българска банка за развитие” АД. Това е антикризисна мярка за защита на хората в условията

на пандемия и oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 мaрт 2020 г. извънрeднo пoлoжeние...

Изплащането на компенсации за запазване на заетостта по схемата 60/40 започна

Европейската комисия (ЕК) е дала положително становище за държавното финансиране по програмата, добила популярност като „Схемата 60 на 40“

и започна изплащането на компенсации за запазване на заетостта по време на извънредното положение. В решението се посочва, че схемата,

предложена от България, отговаря на условията за предоставяне на държавна помощ за субсидии за заплати и осигуровки на предприятията

от най-засегнатите сектори и дейности и на целта за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта. Одобрението на

схемата от ЕК дава възможност Националният осигурителен институт (НОИ) да започне в срок изплащането на средства на

работодателите, подали заявления и отговарящи на критериите за изплащане на помощта...

Работодателите, освобождаващи персонал, могат да съдействат при регистрация в бюрата по

труда

Агенцията по заетостта се обръща към работодателите, които вземат решение за освобождаване на своя персонал. Апелът на

институцията е чрез доброволното съдействие на бизнеса да се улесни преходът на освободените кадри от трудова заетост към

безработица. За тях ще е много полезно при напускането им, освен документите за освобождаване, работодателят да ги подпомогне, като

им предостави: Информационен материал, съдържащ линкове към важните рубрики в официалните интернет страници на Агенцията по

заетостта, Националния осигурителен институт и Държавна агенция „Електронно управление”, в които могат да получат информация и да

подадат съответните заявления за регистрация в бюрото по труда и/или получаване на обезщетения за безработица от НОИ, и/или…

Нуждата от спешни действия за намаляване на ефекта от пандемията за децата в

алтернативна грижа

На проведена на 7 април среща на Юрочайлд (Eurochild) е представена нуждата от спешни и координирани действия за намаляване на ефекта от

пандемията за децата в алтернативна грижа. В срещата са се включили 38 участници от всички страни членки, в т. ч. и представител на Ноу-хау центъра

за алтернативни грижи за деца, НБУ...

Ресурси и насоки за защита на децата:

Родителство в условията на COVID-19: Съвети за родители как да се справят с предизвикателствата на извънредното положение /СЗО и Уницеф/

Ресурси, насочени към психичното здраве на деца и младежи, както и съвети за родители и специалисти /Национален център за деца и семейства

Ана Фройд, Лондон /

Насоки за психологическата първа помощ на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец и документ на

Международният алианс за хората с увреждания, който предлага списък на основните бариери, с които хората с увреждания се сблъскват в

извънредната ситуация, заедно с някои практически решения и препоръки /публикувани от Мрежа за закрила на детето – Югоизточна Европа/...

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.

Онлайн обучение "Социална рехабилитация чрез експресивно изразяване и включване"

Креативност, иновативност и екипна работа в условията на пандемията от коронавирус
 

И в условията на извънредно положение заради коронавируса от Комплекса за социално развитие в Търговище към Агенция за социално развитие

"Вижън" продължават да търсят най-ефективни инструменти и модели за професионалното развитие на екипа с цел да бъде осигурена все по-

качествена и адекватна подкрепа за потребителите. Във връзка с това на 14 април т. г. беше проведено онлайн обучение "Социална рехабилитация

чрез експресивно изразяване и включване". В онлайн режим екипът успя спокойно да преосмисли водената терапевтична работа в услугата и да

потърси нови креативни идеи за подобряването й в полза на потребителите...

Проучва на Eurofound, свързано с промените в начина на живот в ЕС

заради COVID-19

Агенцията Eurofound, която подпомага разработването на добри практики в социалната област и

сферата на заетостта и труда, инициира проучване на промените в начина на живот в страните –

членки на Европейския съюз, които са предизвикани от разпространението на COVID-19. Онлайн

проучването, което е достъпно на всички официални езици в ЕС, обхваща най-скорошните промени в
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качеството на живот на европейските граждани. Резултатите от проучването ще бъдат използвани за

формулиране на отговор на кризата, провокирана от COVID-19...

Решение за одобряване на оценителен доклад по процедура

„Личностно развитие на лицата с психични разстройства и

интелектуални затруднения“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на

подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.082 „Личностно

развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“, Управляващият орган на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение за одобряване на оценителен доклад по процедурата със следните...

Промяна в Условията за кандидатстване и приложенията към тях по

процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, обявено с решение на Народното

събрание от 13 март 2020 г., УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване и приложенията към тях

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.054

“Подкрепа за устойчив бизнес” с конкретни бенефициенти предприятия, подкрепени по операции по

ОПРЧР 2014 – 2020 или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които изрично са посочени

като конкретен бенефициент на помощта в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, както следва:...

Промяна в Условията за кандидатстване по процедурата

„Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”

Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедура „Интегрирани действия за устойчиво

градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектни предложения ще

се приемат до 17:30 часа на 31 август 2020 г. Допустими за кандидатстване са общините на 39-те града

от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г.,

които имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на

ОПРР 2014-2020 за изпълнение на дейности по основен ремонт /реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за

предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, центрове за работа с деца на улицата, приюти и

кризисни центрове...

На паневропейски хакатон ще се търсят решения,

свързани с пандемията COVID-19

Европейската комисия и държавите – членки на ЕС, отправят покана към иноватори, предприемачи и други

заинтересовани лица за участие в паневропейски хакатон. Целта е да се намерят иновативни решения за справяне с

последствията от пандемията от коронавируса. Хакатонът ще се от 24 до 26 април и ще се фокусира върху различни

проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на здравеопазването, непрекъсваемостта на

бизнеса, дистанционната работа и обучение, социалното и политически сближаване, цифрови финанси и др....

 

Общинският съвет прие предложения от кмета на Варна Иван

Портних пакет от икономически и социални мерки

Първият пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса във Варна в условията на извънредно

положени заради COVID-19 получи подкрепа от Общинския съвет. Мерките са в две насоки –

административни облекчения и финансова подкрепа:

На заседанието Общинският съвет даде съгласието си за увеличаване капацитета на обществената

трапезария към Домашния социален патронаж от 550 на 650 места. Така ще бъдат подготвени 500

пакета със стоки от първа необходимост за хора в неравностойно положение с доходи до линията на бедност на член от семейството...

В Бургас ще започне да функционира Център за пълнолетни лица с

умствена изостаналост

Предвижда се ЦНСТ за деца и младежи без увреждания в Бургас да се превърне в Център за пълнолетни хора

с умствена изостаналост в Бургас. Мая Казанджиева от Община Бургас пояснява, че съществуващия Център

работи от 2013 г., но в момента има само двама обитатели, като вече два месеца няма настаняване на нови

деца. Скоро тези, за които към момента персоналът полага грижи ще навършат пълнолетие. От друга страна е дефинирана необходимост от чакащи с

умствена изостаналост, което определя потребност от такава услуга. Г-жа Казанджиева споделя, че има много бургаски семейства, поели нелеката

грижа сами да отглеждат лица с увреждания, някои са в  напреднала възраст, в някой от случаите единият родител е починал...

Нови проекти за социални услуги на Община Троян

Община Троян се ангажира с изпълнението на осем нови проекта за близо седем милиона лева, част от които са свързани със социални услуги. По

два от проектите се предвижда изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост и създаване на Център за подкрепа на лица с

увреждания. Те ще бъдат основа за изграждане на цялостен социален комплекс в недостроената поликлиника в града...

Интервю с вицепремиера Томислав Дончев по повод подкрепата за

бизнеса за справяне с кризата
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В интервю за „Труд“ заместник министър-председателят Томислав Дончев говори за това на каква помощ и

подкрепа може да разчита българският бизнес, каква част от европарите ще се ползват за антикризисни мерки, за

нивата на безработицата, за допълнителни мерки, като безплатна квалификация на работниците и за

възможностите които се разкриват пред страната по време на криза...

Интервюта с психолози за ефекта от продължаващото извънредно положение

С допитвания до психолози „Дневник“ представя информация за ефекта от продължаващото извънредно

положение, изолацията и промяната при осъществяването на социалните контакти. Психолозите дават отговор

на въпроси, свързани с въздействието на принудителната изолация върху психиката и възможните

последствия от нея; за кого и защо е опасно това положение; може ли човек сам да си помогне; какви са

спецификите при децата и как родителите да им помогнат в тази ситуация и др.

Първото публикувано интервю е с психолога Милена Манова – психотерапевт, преподавател и супервизор по

позитивна и детска психотерапия. Дневник публикува и отговорите на Иван Игов. Той е автор е на много

програми, статии, книги и…

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...

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

https://nasoki.bg/intervyuta-s-psiholozi-za-efekta-ot-prodalzhavashtoto-izvanredno-polozhenie/
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/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/


административен капацитет в тези области...

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа...

 

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

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

към: 

Светла Григорова, член на УС на НАСО, по повод рождения й ден /24 април/

Валентина Ангелова, представител на НАСО за Перник, по повод рождения й ден /22 април/

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
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