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ПОКАНА
КЪМ ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН СРЕЩИ

НАСО организира поредица от онлайн срещи за всички работещи в сферата на социалните услуги, чиято цел е да се осигури

трибуна и възможност за споделяне на добри практики, въпроси и търсене на отговори, касаещи работата на услугите,

специалистите и потребителите в настоящите условия на пандемия от COVID-19. Онлайн срещите ще се провеждат в четвъртък от

10:30 ч., като надграждаща част от националната информационна и комуникационна кампания на НАСО в подкрепа на

специалистите и потребителите на социални услуги.

Водещи ще бъдат координаторите и специалистите на НАСО с домакинството на регионите, в които те работят. Срещите ще се

реализират чрез платформата Zoom, като регистрацията за участие е открита и ще се извършва чрез имейли с посочване на име,

длъжност, институция/ организация/ услуга, град.

График:

Дата, час: 21 май 2020 г., 10:30 ч.

Водещ на НАСО: Златка Иванова,

координатор за Североизточна

България

Телефон: 0882 122 640

Регистрация за участие:

expert@naso.bg  

 

Дата, час: 28 май 2020 г., 10:30 ч.

Водещ на НАСО: Наталия Христова,

координатор за Северозападна

България

Телефон: 0886 285 165

Регистрация за участие: info@naso.bg   

        

 

Дата, час: 4 юни 2020 г., 10:30 ч.

Водещ на НАСО: Исидора Димова,

координатор за Югозападна

България

Телефон: 0882 122 722

Регистрация за участие: forum@naso.bg     
  

Парламентът обсъжда промени в Закона за здравето във връзка

с изтичане срока на извънредното положение

Комисията по правни въпроси гласува на второ четене измененията в Закона за здравето,

свързани  с  изтичането на  извънредното положение  в  страната на  13  май  2020  г .

Законопроектът ще бъде обсъден на воро четене от Народното събрание на извънредно

заседание на 12 май 2020 г. На обсъждането на разпоредбите от парламентарната правна

комисия присъстваха министрите на здравеопазването, правосъдието и туризма Кирил Ананиев,

Данаил Кирилов и  Николина Ангелкова.  Законопроектът предвижда министърът на

здравеопазването да може да обявява извънредна епидемична обстановка, да забранява влизането на чужденци в България, да ограничава

придвижването на хора в страната и да затваря обекти. С измененията се предвижда да могат да бъдат въвеждани временни

противоепидемични мерки както на територията на цялата страната, така и в отделни региони...

АЗ стартира инициатива в подкрепа за по-плавно завръщане на

работа или започване на нова такава

Агенцията по заетостта стартира инициатива в помощ на всички, които биха искали да направят

нещо полезно за себе си, докато все още са у дома, подготвяйки се за по-плавно завръщане на работа

или започване на нова такава. С поредица от публикации ще бъдат предложени различни възможности,

чрез които всеки може сам да усъвършенства своите умения или да придобие нови такива, включително

в домашни условия, с помощта единствено на своя компютър. Едно от предложенията от

инициативата на АЗ за самоусъвършенстване в условията на дома е платформата MyCompetence,

достъпна на...

ЕС издаде насоки за адаптиране на работните места в условията

на пандемия от COVID-19

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува насоки на Европейския съюз за

адаптиране на работните места и защита на работещите в условията на пандемията от COVID-

19. Ръководството съдържа препоръки за актуализиране и оценка на риска и вземане на подходящи

мерки за свеждане до минимум на експозицията на коронавируса при възобновяване на работа след

периода на забрана, както и за справяне с високия процент отсъстващи и за управление на

работещите от къщи. Докладът съдържа и насоки за ангажиране на работещите да спазват

мерките за безопасни и здравословни условия на труд и планиране на бъдещите обучения на персонала...

ЕК публикува Насоки за завръщане на работното място в условията

на пандемията с COVID-19

Европейската комисия публикува Насоки на ЕС за завръщане на работното място в условията на
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пандемията с COVID-19. Те са свързани с плановете на страните членки постепенно да възобновят

икономическите дейности при контролиране разпространението на вируса. Насоките дават

практични отговори и съдържат информация за работодателите как да актуализират оценката на

риска и да намалят излагането към COVID-19 на работното място, справяне с дългото отсъствие на

служители и др...

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

Участие на НАСО в европейска конференция

На 4 и 5 май се проведе европейската конференция на EASPD на тема „Пътят към заетост за хората с

увреждания“, която трябваше да се проведе в Париж, но поради ограничителните мерки се състоя в

онлайн вариант с участието на над 1000 специалисти и ръководители от цяла Европа. Участие в

конференцията взе и група представители на НАСО и други организации – членове на Алианса от

България. Конференцията откриха Джим Кроу, президент на EASPD, и Емануел Констанс, президент на

LADAPT – домакини на конференцията. В различните панели и паралелни уъркшопове участниците

имаха възможност да се запознаят и обсъдят презентациите на изтъкнати водещи специалисти по темата за заетостта, в т. ч. представители на

различни европейски и национални институции, университети, европейски организации, доставчици на услуги, работодатели и др...

Участие в заседание на Борда на EASPD

На 4 май в онлайн формат се проведе поредното редовно заседание на Борда на EASPD. В качеството си на член на

Борда в заседанието участва и г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В рамките на дневния ред бяха разгледани

важни документи, свързани с развитието на организацията и работата й в условията на пандемия от COVID-19.

Изслушана беше информация от представителите на всички страни, в т. ч. и от НАСО за състоянието и работата на

социалните услуги в България. В разгледаните и приети вътрешноорганизационни документи и въпроси бяха включени

и годишният доклад и финансов отчет за 2019 г.,...

Участие в заседание на Постоянния комитет по заетостта на EASPD

На 6 май председателят на НАСО участва в онлайн заседание на Постоянния комитет по заетостта на EASPD. На заседанието бяха обсъдени

позициите на профсъюзи и работодатели относно заетостта на хората с увреждания, разгледани бяха проекти по темата за заетостта, по които работи

EASPD съвместно с членове и партньори от различни страни. Представен и обсъден беше и подготвен доклад от EASPD, на база задълбочено

проучване в Европа, за възможностите и бариерите при реализирането на моделите за заетост на хората с увреждания в различните страни.

Обсъдени бяха и последващи действия след европейската...

Среща на Групата по интереси на EASPD в

областта на изкуството и културата

На 6 май се състоя онлайн среща на Групата по интереси на EASPD в областта на изкуството и културата, в която

участваха и представители на НАСО и АСР „Вижън“. Сред основните фокуси на срещата бе организирането и

провеждането на конференцията в Корк (Ирландия), посветена на темата за изкуство и култура за хората с

увреждания (предвидена да се състои през м. октомври т. г.). В рамките на дневния ред бе дискутиран и планът за

работа на ГИ. Обсъдено бе участието на представители на ГИ в уебинар, насочен към изкуството и културата за

хора с увреждания в условията на пандемия. По време на срещата ГИ...

Участие на НАСО в заседание на Генералната асамблея на EASPD

На 6 май експериментално в онлайн вариант бе проведена Генерална асамблея на EASPD. НАСО бе представен от председателя г-н Георги Георгиев.

В рамките на дневния ред бяха разгледани важни въпроси от развитието на дейностите на EASPD. Прието бе общо послание към политическите

фигури в ЕС в резултат от работата на европейската конференция по темата за заетостта. Разгледани и приети бяха редица предстоящи процедури,

свързани с вътрешноорганизационния живот и развитие на EASPD, представена беше работата на организацията и нейните членове в условията на

пандемията от коронавируса и бяха приети годишни...

Със заповед на здравния министър се позволява провеждането на културни събития и

посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина

На 11 май министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на

открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Заповедта позволява

провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от

максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки...

МТСП финансира изграждането на 54 съоръжения за достъпна

среда за хора с увреждания

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) финансира изграждането на 54

съоръжения в помощ на трудно подвижни хора по програма „Достъпна жилищна среда и лична

мобилност“ през 2019 г. През миналата година по нея са монтирани 33 стълбищни подемника,

13 рампи, 6 вертикални подемника и 2 асансьора, разположени в 37 жилищни сгради.

Реализирането на програмата ще подобри условията на живот на 60 хора с увреждания. МТСП е

финансирало изграждането на съоръженията с 1 498 183,90 лв. Програмата се реализира всяка
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година във всички общини. На 12 февруари стартира нова кампания за набиране на предложения,

които ще се финансират и изпълняват през 2020 г...

Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за

работодателите

Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за по-бързо и лесно предоставяне на своите посреднически

услуги за работодатели. Целта е опазване здравето на всички клиенти на институцията, както и на нейните служители, чрез използването

на комуникационни канали, съобразени с мерките за ограничаване на масовите събирания и преки групови контакти. Успоредно с това бюрата

по труда продължават да съдействат на работодателите да възобновят или да продължат да развиват дейността си...

Групови онлайн обучения в ЦОП – Белене

В ЦОП – Белене след въведеното извънредно положение освен индивидуалните онлайн консултации на потребители и техните

семейства, паралелно стартираха и групови онлайн обучения. Целевите групи, които се сформираха обхващат приемните семейства

от града, 15 на брой, както и граждани, нуждаещи се от подкрепа при адаптирането в новата ситуация. Приемните родители и

консултиращият ги екип от ръководител и социален работник продължиха връзката на доверие, изградена през шестте години от

създаването на Центъра за обществена подкрепа. Темите са свързани както с приемната грижа, така и с емоционалното състояние в

периода на пандемия и ограничени социални контакти. Срещите с приемните родители се провеждат всяка седмица, като темите

предварително се предоставят на групата и се изпращат бланки, в които всеки да изрази мнението си. Прави се анализ и обобщение

във видеовръзката, като е осигурена и възможност за споделяне и задаване на въпроси към екипа. Участниците във втората група, 27 на брой, са...

Иво Сладолиев за предизвикателствата на модела "работа от вкъщи"

и по-добрите решения на компаниите

Иво Сладолиев: Най-важната част от непрекъсваемостта на бизнеса – вашите служители и тяхната експертиза

Старши регионалният мениджър за Централна Европа на VMwarе за предизвикателствата на модела "работа от вкъщи" и по-добрите

решения на компаниите

Пандемията COVID-19 се разпространява по целия свят и всички се опитваме да се адаптираме и да се приспособяваме към непрекъснато

променящата се ситуация. Затворени училища и офиси, социална изолация – това се превърна в предпочитана среда, а често тя е и

задължителна. Да продължиш дейността си в такава среда е предизвикателство, но това е абсолютно необходимо и жизненоважно за

обществото...

Стрес и справяне с него в условия на разпространяваща

се инфекция от коронавирус – II част

Департамент „Психология” в Институт за изследване на населението и човека –

Българската академия на науките (ИИНЧ-БАН) реализира втората вълна от

изследването, посветено на реакциите на стрес и начините за справяне с него в

условията на разпространяваща се инфекция от коронавирус в България. Изследването

е проведено между 25 април и 2 май 2020 г. сред случайна извадка от 868 изследвани лица.

Допълнителен акцент на интерес при втората вълна са социалните промени и

влиянието на социалната изолация...

„Как защитава държавата“ – разговор с министър Деница Сачева

В предаването „Панорама“ по БНТ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева съобщи, че

от 4500 направени теста, 86 са положителните проби за COVID-19, като от тях 20 са на персонал в домовете

за възрастни хора и хора с увреждания, което е малко под 2%. В някои области положението е

изключително добро, като Ловеч, Монтана, Велико Търново, уточнява Сачева. Министър Сачева коментира и

мерките за предотвратяване на заразата в някои конкретни квартали. По отношение на разхлабването на

мерките, Сачева е заяви, че принципът е, ако се достигне над 100 положителни проби дневно, да се

преминем към обратно затягане...

От тази година U-Report на УНИЦЕФ стартира и за българските младежи

Глобална платформа на УНИЦЕФ и множество партньорски организации U-Report стартира през 2011 г., а в

България – през 2020. Платформата осигурява възможност децата и младите хора на възраст от 14 до 29

години да изразяват своето мнение по важни за тях въпроси. Чрез U-Report децата и младежите се включват

в регулярни допитвания, получават полезна информация и се препращат към различни услуги, подходящи за

тях. Всяко допитване, публичните прояви на U-Report, както и съдържанието на всички информационни

материали се обсъждат в рамките на широк кръг организации, експерти и деца и млади хора, за да бъдат

възможно най-полезни. В интервю за Радио София Ивайло Спасов, експерт Комуникация за социално

развитие на УНИЦЕФ България, дава и конкретен пример за ползата от инструмента в настоящата кризисна

ситуация, свързана с разпространението на Covid-19. U-Report осигурява пространство за предоставяне на...

Адриана Стоименова: В момента се разработва мярка за поемане

на 40% от минималната работна заплата

Адриана Стоименова е зам.-министър на труда и социалната политика. Тя отговаря за политиките за
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подкрепа на хората с увреждания.

- Поехте ресора в една особена ситуация на извънредното положение. Доколко това възпрепятства

работата ви?

 - Принцип, който ме води в работата, е интегрираният подход при управление на политиките за

нуждаещи се групи, а не политика, която се прави на парче. Когато говорим за проблеми, мисля, че трябва

да посочим и примерите за стабилност...

МТСП предлага до август да не бъдат намалявани капацитети на

социални услуги и да не бъдат предприемани мерки за

преструктурирането им

В интервю за предаването „Преди всички“ по БНР зам.-министърът на труда и социалната политика

Зорница Русинова говори за масовото тестване за COVID-19 в социалните домове с цел скрининг, за да

бъдат предприети бързи и адекватни мерки, където има вирусоносители; за възможностите местната власт и социалните услуги да реагират гъвкаво

според конкретните ситуации и нужди и пр. Зам.-министърът отбеляза, че предложението на МТСП е до август да не бъдат намалявани капацитети на

социални услуги и да не бъдат предприемани мерки за преструктуриране на социални услуги...

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

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

към: 

Атанаска Бонева, координатор на НАСО за Югоизточна България, по повод рождения й ден

/13 май/

 

Наталия Христова, координатор на НАСО за Северозападна България, по повод рождения й

ден /14 май/

Николай Димитров, кмет на Община Несебър, по повод рождения му ден /11 май/

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

на Батак /17 май/, Брацигово /12 май/, Бяла черква /11 май/, Габрово /17 май/, Дулово /14 май/,

Кубрат /11 май/, Ловеч /11 май/, Плевен /15 май/, Търговище /14 май/, Шумен /11 май/

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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