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Извънредното положение няма да бъде удължавано

След извънредно заседание на МС министърът на финансите Владислав Горанов съобщи, че

правителството няма да предлага удължаване на извънредното положение по смисъла на

Конституцията. На заседанието е разгледан законопроект, регламентиращ част от нормите,

въведени със Закона на извънредното положение, които да продължат да действат и след

отпадането на извънредното положение, което изтича на 13 май. Принципът, който е следван

е да се запазят всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот

– програмите на социалното министерство някои ограничения в стопанския оборот и някои

норми, които да дават възможност за по-плавно преминаване през епидемиологичната

обстановка, като е предложено действието на голяма част от нормите да е два месеца след изтичане на извънредното положение. Одобреният от

правителството законопроект е за изменение и допълнение за Закона за здравето, който...

Срокът за кандидатстване по процедурата „Социално включване на

лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ е

удължен

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата „Социално включване на лицата с

психични разстройства и с интелектуални затруднения“ е удължен до 31.08.2020 г., 17:30 часа.

С проектни предложения могат да кандидатстват общините – допустими кандидати, 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 – Дряново, Своге, Велико Търново, Кюстендил, Столична община, Шумен, Перник, Търговище, Кърджали, Враца.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 000 000 лева, а общият бюджет на процедурата е 18 млн. лв...

Указания на АСП за предприемане на действия при установяване на

инфектиран потребител на социална услуга с COVID-19

С писмо от 22.04.2020 г. АСП предостави указания за предприемане на действия, включително за своевременно информиране на АСП по

електронна поща, при установяване на инфектиран потребител на социална услуга с COVID-19. Действията следва да бъдат предприети при

стриктно спазване на указанията на Регионална здравна инспекция (РЗИ) относно противоепидемичните мерки и действия в социалната

услуга. При поставяне под карантина на потребители и/или персонал недопустимо е настаняване на нови потребители, вкл. и при

категорично доказана спешност...

ДАЗД с призив за стриктно спазване на критериите и стандартите в социалните услуги за деца

С въвеждане на извънредното положение в страната Държавната агенция за закрила на детето е в готовност за сътрудничество с всички,

работещи в интерес на децата. ДАЗД се обърна към кметовете в България с апел за повишена ангажираност към децата, включително и към

тези от тях, които са настанени в резидентна грижа. На всички общини в страната Агенцията е предоставила материали с правила и

съвети за опазване на здравето на децата, предложения за активно и забавно организиране на свободното време, както и възможности за

търсене на информация и подкрепа при нужда. Във връзка със случаите на дете заразено с коронавирус, което е настанено в ЦНСТ или

социална услуга, следва да се има предвид, че в Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца (НКССУД), Приложение № 3...

Информация за бенефициентите, чиито договори, сключени с АХУ подлежат на отчитане

Информация за бенефициентите, чиито договори, сключени с Агенцията за хората с увреждания (АХУ) подлежат на отчитане: 1. Всички документи,

свързани с отчитане на договорите, при които е приключила инвестиционната им част могат да се подават по електронен път, при

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения

електронен адрес на АХУ –ahu@mlsp.government.bg;...

Тече 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...

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

В ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Първа национална онлайн приемна на АСП и НАСО

На 29 април се проведе първата национална онлайн приемна на АСП и НАСО „Социални услуги

за пълнолетни лица“. Срещата премина при много висок интерес с над 50 регистрации и много

повече преки и косвени участници и бе оценена като важна и полезна за работата на
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специалистите и ръководителите на социалните услуги, особено в условията на извънредно

положение и редица ограничителни мерки. Събитието даде възможност на участниците да

получат отговори на конкретни въпроси, част от които произтичат от извънредната ситуация.

Целта на приемната бе да се осигури подкрепа за специалистите в търсенето на ефективни

решения и в стремежа към все по-високи резултати от социалната работа...

Онлайн дискусия по въпроса за адаптацията на социалните услуги в

условията на пандемията от коронавирус

Ръководители и специалисти от социални услуги от Североизточна България в оживена онлайн дискусия търсиха

отговор на въпроса „Успешна ли е адаптацията на социалните услуги в условията на пандемията от

коронавирус?“. В рамките на срещата участниците обсъждаха чрез платформата ZOOM успешни практики и

актуални проблеми в своята работа. Онлайн дискусията се проведе на 28 април с участието на социални услуги от

Търговище, Разград, Русе, Добрич, Силистра и Габрово...

Местната комисия в Пловдив проведе онлайн обучение на

специалисти в сферата на социалните услуги

На 30 април 2020 г. Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Пловдив проведе

специализирано онлайн обучение на екипа към Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7” (чрез

платформата за видеоконферентна връзка Zoom)...

Повишаването на компетентността на специалистите по въпросите за трафика на хора е от

изключително голямо значение предвид спецификата на работата им с уязвими групи. Обучението

беше структурирано в три модула, надграждащи познанията и уменията на участниците:...

Семейства с деца до 14 години и безработни родители също ще получават приоритетно

еднократна помощ от 375 лв.

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но

нямат право на обезщетение за безработица, също ще могат да получат еднократна помощ от 375 лв. Обхватът на целевите групи, на

които приоритетно ще се отпуска тази подкрепа, се разширява с цел да се намалят негативните последици върху семействата с деца,

които изпитват финансови затруднения по време на извънредното положение. Кандидатстването по новите критерии започва от утре – 5

май...

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради разпространението на

COVID-19 в страната

На 3 май министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито

(градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на определени

противоепидемични мерки. Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага,

съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г., да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Друга точка от заповедта урежда провеждането на...

Започна ежемесечното предоставяне на актуална информация от работодателите за

изплащане на компенсации

Агенцията по заетостта информира одобрените работодатели по реда на ПМС 55/2020 г., че от м. май стартира ежемесечното набиране на

актуална информация за персонала, който подлежи на изплащане на компенсации за предходен месец. Информацията се подава към Агенцията

по заетостта, която отговаря за обработката и предоставянето й към Националния осигурителен институт. За целта работодателят

следва да...

Със своя заповед министър Ананиев определи реда за провеждане на задължителните

имунизации и реимунизации, профилактичните прегледи при лица до 18 г. и плановия прием в

лечебни заведения

Със своя заповед министърът на здравеопазването допълва Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г., с която от 21 април бяха възобновени детските

и женските консултации, задължителните имунизации и плановият прием в лечебните заведения. В заповедта е разписан редът, по който да

се провеждат задължителните планови имунизации и реимунизации, препоръчителните имунизации по национални програми, както и...

Актуализирани насоки за лечение на COVID-19

Материалите са подготвени от Медицинския експертен съвет към Министерския съвет, като информацията е актуална към 27 април 2020 г.

В новата версия са включени насоки на ревматолози, на международното дружество за профилактика на тромбозите, на ринологичното

дружество, осъвременен е неврологичният алгоритъм, допълнена е препоръката за пневмонии...

Община Пловдив разработва единен телефон за връзка и в услуга на

гражданите

Община Пловдив разработва единен безплатен телефонен номер /тип 0 800/ за връзка и в услуга на гражданите,

който ще стартира работа в рамките на следващата седмица. Целта е да се изгради първият в страната

общински колцентър, на който служители на общината да дават информация на гражданите, свързана с

работата на администрацията и нейните структури. Създаването на единния телефон е провокирано от

опита в условията на пандемията от коронавирус...

Община Троян с телефон за сигнали от и за лица в затруднено социално и материално

положение
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Община Троян отвори телефон – 070014721, за подаване на сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение заради създалата

се кризисна ситуация в следствие от разпространението на коронавируса.

Законът за социалните услуги и борбата за традиционното българско семейство

Статия на Pyмeн Heнĸoв, бивш ĸoнcтитyциoнeн cъдия, от сайта deFakto.bg.

Πoвeчe oт чeтвъpт вeĸ oт тpyдoвия ми път пpeминa в cъдeбнaтa зaлa. B нaчaлoтo paзглeждax гpaждaнcĸи дeлa,

вĸлючитeлнo и ocинoвявaния, нo нaй-пpoдължитeлнo вpeмe бяx нaĸaзaтeлeн cъдия. Ecтecтвoтo нa пpoфecиятa пocтoяннo

мe пocтaвяшe oчи в oчи c пaтoлoгиятa в чoвeшĸитe oтнoшeния. Cpeщнax ce c мнoгo paзpyшeни cъдби – ĸaĸтo нa жepтви нa

пpecтъплeниятa, тaĸa и нa ocъдeни пoдcъдими, ĸoитo cлeдвaшe дa пoнecaт cвoятa oтгoвopнocт зa извъpшeнoтo. И пpeди,

и ceгa миcля, чe cъдиятa тpябвa дa peшaвa бeзпpиcтpacтнo, бeз ни нaй-мaлĸo дa e длъжeн, ĸaтo вceĸи чoвeĸ c нopмaлнa

чyвcтвитeлнocт, дa ocтaнe бeзpaзличeн ĸъм cтpaдaниятa и нeщacтиятa нa xopaтa oт paзличнитe cтpaни нa cъдeбнaтa

бaнĸa...

Интервюта с министър Деница Сачева и зам.-министър Зорница Русинова по повод новите

мерки за подкрепа бизнеса и гражданите

Google обяви пускането на виртуална брайлова клавиатура за Android

Чрез виртуалната брайлова клавиатура хората със слабо зрение или пълна слепота ще могат да използват своите телефони

без допълнителен хардуер. За да отговори на нуждите на около 2,2 милиарда души с нарушено зрение (по данни на

Световната здравна организация), преди време Google пусна BrailleBack – услуга за достъпност за Android, която помага на

потребителите да използват брайлови устройства, но тя не предлага опция за писане на екрана...

 

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

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

към: 

Иван Тодоров, председател на ХобиСклуб и първи представител на НАСО в Добрич, по

повод рождения му ден /9 май/

 

инж. Елин Радев, кмет на Община Доспат, по повод рождения му ден /4 май/

Всички именици по повод деня на прослава на светия великомъченик Георги Победоносец /6

май/

По повод празника на града поздравяваме и отправяме своите благопожелания към жителите

на Българово /1 май/, Бяла (Русе) /6 май/, Ветрен /6 май/, Вършец /6 май/, Златарица /9 май/,

Каварна /6 май/, Камено /6 май/, Клисура /1 май/, Копривщица /1 май/, Луковит /6 май/, Мартен

/6 май/, Мездра /6 май/, Панагюрище /2 май/, Перущица /10 май/, Петрич /6 май/, Пещера /6 май/,

Плиска /2 май/, Поморие /6 май/, Първомай /1 май/, Русе /6 май/, Свети Влас /2 май/, Суворово /1

май/, Тервел /6 май/, Хаджидимово /6 май/, Харманли /2 май/

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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