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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

Прекратена е процедурата „Транснационални партньорства“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  прекратява

кандидатстването по процедурата BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“. Причината за

прекратяване на операцията е разрастващата се пандемия от COVID-19 в световен мащаб. По операция

„Транснационални партньорства“ кандидатите задължително трябваше да са в партньорство с поне една

организация от друга страна – членка на Европейския съюз. Поради увеличаващата се заболеваемост от

коронавируса, дейностите по обмен и въвеждане на социални иновации и добри практики е невъзможно да бъдат реализирани в настоящия

момент...

Промяна в Условията за кандидатстване по процедура

„Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“

Удължава се крайният срок за кандидатстване по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания –

Компонент 2“ 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 следните общини, съгласно

Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за

изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа – Велико Търново, Столична, Шумен, Пазарджик, Кюстендил, Кърджали, Перник,

Асеновград, Дупница, Троян и Исперих. Допустимите дейности са свързани с предоставяне на...

421 Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за

прилагане на Закона за социално подпомагане

Държавна агенция „Електронно управление“ предоставя достъп до нова електронна услуга: 421 „Отпускане на

еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане“, чрез Единния

портал за достъп до електронни административни услуги. Еднократните помощи се отпускат за инцидентно

възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди. За да бъде заявена услугата е необходим профил в Системата

за сигурно електронно връчване. За удостоверяване самоличността при регистрация в Системата е необходим Квалифициран електронен подпис или

10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код...

Процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на процедурата (на ОП „Иновации и конкурентоспособност“) е осигуряването на оперативен капитал за
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българските микро и малки предприятия за справяне с последствията от пандемията COVID-19 и стабилност на

работни места. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният

размер е 10 000 лева. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по Закона за малките и средни

предприятия и да са юридически лица или еднолични търговци...

Започна гласуването за членове на СРГО

На основание чл. 13, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество (Правилника),

Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор отправя покана до организациите, регистрирани за участие в

процедурата, да гласуват за одобрените кандидати за членове на Съвета. Гласуването ще се извърши чрез уеб-базираната електронна

платформа в периода от 28 април 2020 г., 0.00 часа до 13 май 2020 г. 23.59 часа и обхваща 10 работни дни съгласно чл. 13, ал. 3 от Правилника...

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.

Второ онлайн обучение на екипа на

Комплекса за социално развитие в Търговище

Вътрешните онлайн обучения на екипа на Комплекса за социално развитие в Търговище

продължават. На 24 април се проведе семинар-практикум на тема: „Иновации в действие.“

Одобрените по време на първото обучение иновативни методи и техники бяха представени от

своите автори чрез визуализиране на всяка една програма и алгоритъма за нейното

приложение в социалната услуга. Програмната дейност се основава на разбирането, че всяка

една дейност трябва да се подчинява на единна структура, която да съдържа цели,

представяне същността на метода, целева група, план за действие, очаквани резултати, мониторинг и оценка...

Заседание на работната група по социална икономика

На 14.04.2020 г. се проведе онлайн заседание на междуведомствената работна група по социална икономика към министъра на труда и социалната

политика, за обсъждане на постъпилите предложения за приемане на мерки за подпомагане на социалните предприятия. Националният алианс за

социална отговорност участва в заседанието, като член на работната група. Обсъди се евентуалното преструктуриране на Плана за действие по

социална икономика 2020-2021 г., и...

Уебинар „Коронавирус и децата в алтернативни

на семейните грижи“

На 24 април се проведе онлайн семинар, посветен на децата, живеещи в

алтернативни грижи и новите условия на пандемия. Събитието е организирано

от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, изследователска и

консултантска организация в Нов български университет,  в него участва и

представител на НАСО. Семинарът е част от поредица дискусии, целящи да

насочат вниманието към теми, свързани с благосъстоянието на децата,

живеещи в алтернативни на семейните грижи в България. В рамките на

онлайн срещата се потърсиха отговори на някои особено актуални въпроси, които възникват сред социалните работници и помагащите специалисти в

настоящите условия на пандемия...

МТСП предлага да отпаднат таксите за социални услуги за хора с увреждания

Министерството на труда и социалната политика подготвя постановление на МС във връзка с наредбата за таксите за социалните услуги. В него се

предвижда до края на извънредното положение хората с увреждания, които посещават дневни центрове, за обществена подкрепа или за социална

рехабилитация, да не плащат такси. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Адриана Стоименова в интервю за БГНЕС...

Няма да има промени в програмата 60/40 заради социалните услуги

Социалните услуги, които не попадат в обхвата на мярката 60/40, няма как да бъдат включени. Това заявяват от Министерството на труда и

социалната политика след сигнал на БНР-Бургас. Дейностите, изпълнявани от логопеди, психолози, кинезитерапевти и други, които

предлагат социални услуги и са на трудов договор към фирми, не са включени в министерското постановление. Повечето от тези дейности се

финансират и до момента от държавата. Ако се наложи частният сектор да бъде вкаран в постановлението, това ще наложи нова

нотификация до ЕК за държавна помощ...

АСП напомня, че е важно да се спазват противоепидемичните мерки в

социалните услуги за възрастни

Агенцията за социално подпомагане изпрати писмо до общините с напомняне да бъдат спазвани стриктно установените от Националния

оперативен щаб и Регионалните здравни инспекции (РЗИ) противоепидемични мерки във всички специализирани институции от резидентен

тип за възрастни и в центровете за настаняване от семеен тип в страната (ЦНСТ). В сградите трябва да се извършвана...

Проведе се онлайн обучение на Областния екип по приемна грижа в Хасково

Проведе се специализирано онлайн обучение на Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ) в Хасково. Темите на обучението са особено актуални –

„Спешна психологическа помощ при критични/стресови ситуации“ и „Психосоциални рискове и стрес на работното място“. При организацията е

създадено споделено пространство за комуникация и вайбър група за въпроси, дискусии и обобщения по темите. Обучението се провежда като

преподавателят поетапно предоставя по имейл разработените материали, включващи и презентации, с които всеки от екипа се запознава

индивидуално. Материалите са съпроводени с...
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ОИЦ – Русе ще проведе убинар за проекта на

Програмата за иновации и конкурентоспособност 2021 – 2027

Областният информационен център – Русе ще проведе уебинар, на който ще бъдат представени основни моменти от първия вариант на Програмата

за иновации и конкурентоспособност за периода 2021 – 2027 г. На онлайн събитието ще бъдат представени рамката, целите и приоритетите

програмата през следващия период. Уебинарът ще се проведе на 28 април 2020 г. (вторник) от 14:00 ч. и ще се излъчва на живо на...

Споделен опит – ДЦПЛУ, фондация „Милосърдие“, Сливен

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания (ДЦПЛУ) в Сливен функционира като

социална услуга в общността и се финансира като държавно делегирана дейност. Капацитетът на

ДЦПЛУ е 15 места. В Центъра потребителите и техните семейства получават професионално

съдействие и подкрепа с оглед индивидуалните им потребности...

Заради обявеното извънредно положение и предприетите ограничителни мерки от 16 март

дейностите в Дневния център временно са преустановени – по отношение на прекия контакт на

служителите и потребителите. Във връзка с това екипът реорганизира и адаптира работата си към

новите условия, за да продължи да оказва подкрепа и грижа за потребителите. От Дневния център

са съумели да пренесат дейностите в домашната среда на потребителите чрез дистанционна

работа и разнообразен инструментариум за ангажиране на вниманието и времето им...

Кметът на Добрич предлага пакет от икономически и социални мерки в подкрепа на бизнеса и

гражданите

Кметът на Добрич Йордан Йорданов предлага пакет от икономически и социални мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите. С промените

се предвижда удължаване на срока за заплащане на такса за битови отпадъци за 2020 г. с 5% отстъпка до 30 юни. Освен това няма да се

заплаща една месечна такса за ползване на детска ясла и детска градина, ако в периода на извънредното положение, поне един от

родителите е освободен от работа, регистриран е в Бюрото по труда и таксата не се финансира по друг ред...

По проект Община Тервел ще изгради Център за социални услуги

Държавен фонд „Земеделие“ е одобрил проект на Община Тервел за изграждане на Център за социални услуги в с. Безмер. Финансовата подкрепа за

новия Център в от близо 322 000 лева. Проектът предвижда преустройство на триетажна сграда, която в миналото се е ползвала от здравната служба

на селото. В сутеренния етаж ще бъде устроен кухненския блок, където ще се приготвя храна за възрастни хора от домашен социален патронаж, за

децата в местното училище и за децата в детската градина. Проектът включва и доставка на нов автомобил. Кухненският блок ще има топла кухня и ще

разполага с изцяло ново кухненско оборудване...

Община Исперих предвижда разкриване на нови социални услуги

През 2021 г. Община Исперих планира разкриване на нови социални услуги. Това е заложено в годишния план за развитие на социалните услуги, който

предстои да бъде обсъден и одобрен на предстоящото заседание на Общинския съвет. Общината предвижда да увеличи капацитета и повиши

качеството на социалните услуги в домашна среда, които предоставя чрез разкриване по проекти на Дневни центрове за пълнолетни с увреждания и

за стари хора, и Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания...

Предприятия в три разградски общини започнаха работа по проекти за развитие на

социалното предприемачество

Предприятия в трите общини Кубрат, Завет и Самуил заработиха по проекти, финансирани с над един милион лева от оперативната програма

„Развитие на човешките ресурси“. Основната дейност на социалните предприятия е свързана с озеленяване и благоустройство. В новосъздадените

предприятия са назначени общо 82 безработни (за една година), които са преминали курсове за професионална квалификация. Заетост е осигурена

на хора с увреждания и в неравностойно положение...

Европейската платформа EURECO публикува доклад от събитието

„В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за всички“

Европейската научноизследователска платформа EURECO публикува доклад с изводите и основните въпроси от

четвъртия им годишен форум, по време на който се обсъждаха възможностите за реализиране на приобщаващи

здравни услуги за хора с увреждания. Събитието събра здравни специалисти, представители на академичните

среди, хора с увреждания, доставчици на услуги за подкрепа, представители на Европейската комисия и

организации на гражданското общество...

Алтернативи на обществените поръчки: как да подкрепяме по-добре социалните грижи

EASPD публикува доклад на тема „Алтернативи на обществените поръчки в социалните грижи и подкрепа“. Въпросът как да се подкрепят по-добре

социалните услуги чрез различни модели на финансиране беше централен и на последния уебинар на EASPD, като бяха идентифицирани и ключови

елементи на модел, който осигурява качество и приобщаване. Всъщност системата за финансиране не е неутрална и трябва да бъде фокусирана

върху „улесняване на пълноценното участие в обществото“...

Доклад на Eurofound за извънучилищните грижи в Европа
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https://nasoki.bg/predpriyatiya-v-tri-razgradski-obshtini-zapochnaha-rabota-po-proekti-za-razvitie-na-sotsialnoto-predpriemachestvo/
https://nasoki.bg/evropejskata-platforma-eureco-publikuva-doklad-ot-sabitieto-v-podkrepa-na-priobshtavashtoto-zdraveopazvane-za-vsichki/
https://nasoki.bg/alternativi-na-obshtestvenite-porachki-kak-da-podkrepyame-po-dobre-sotsialnite-grizhi/
https://nasoki.bg/doklad-na-eurofound-za-izvanuchilishtnite-grizhi-v-evropa/


Eurofound публикува доклад за извънучилищните грижи (OSC), в който се представят и резултатите от изследванията,

проведени преди избухването на пандемията COVID-19 в Европа. Сред основните цели на доклада са да се осигури

преглед на националните политики, свързани с извънучилищните грижи; да се предостави информация за приемането

на OSC услуги, където е възможно; да се направи преглед на основните бариери пред предоставянето и приемането на

OSC в държавите и т. н...

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...

 

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

обстановка

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/vazmozhnosti-za-kandidatstvane-i-iztochnitsi-na-finansirane-2/
https://esf.bg/protseduri/
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