
 22 брой (година 9) 19.05.2020 год.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТВОРЕНА ОНЛАЙН СРЕЩА

Дата, час: 21 май 2020 г., 10:30 ч.

Водещ на НАСО: Златка Иванова, координатор за Североизточна България

Говорители: Теменужка Тодорова, директор на Дневен център за деца с увреждания, Свищов; 

                   Евелина Димитрова, директор на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Опанец, Община Добричка;

                   Пламена Койчева, ръководител екип ЦСРИ „Чайка“, Варна

Регистрация за участие: expert@naso.bg  

Телефон: 0882 122 640

Целта на срещата 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.

За участие в срещата е необходима регистрация, която се извършва чрез ел. поща expert@naso.bg, като най-късно до 12:00 ч. на 20

май 2020 г. изпратите следните данни: три имена, населено място, организация/ институция/ социална услуга, позиция, телефон за

връзка и актуален имейл.

Срещата ще се реализира чрез платформата Zoom, като всички регистрирали се участници ще получат предварителено линк за

включване.  

Очаквайте и участвайте и в следващите отворени срещи на НАСО:

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 прие на второ четене промените в Закона за

здравето, свързани с края на обявеното

извънредно положение в страната

Народното събрание реши Министерският съвет да може да обявява извънредна епидемична

обстановка за определен период от време. Решението на правителството ще се взима по

предложение на министъра на здравеопазването и ще се основава на извършена от главния

държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. Парламентът прие на

второ четене промените в Закона за здравето. Глобите за нарушаване на

противоепидемичните мерки и за неспазване на карантината ще останат...

Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето

Министърът на здравеопазването издаде заповеди във връзка с противоепидемичните мерки

за периода от 14 май до 14 юни

На 14 май министърът на здравеопазването издаде заповеди във връзка с противоепидемичните мерки и ограничения за периода от 14 май до 14

юни тази година:...

Информация за мерките, свързани със социалната система и пазара на труда, които ще са в

сила и след края на извънредното положение

МТСП започна поетапно публикуване на информация за мерките, свързани със социалната система

и пазара на труда, които ще са в сила и след края на извънредното положение:

До 31 август 2020 година няма да се заплаща такса за посещение на Център за социална

рехабилитация и интеграция, Център за временно настаняване, звено „Майка и бебе” и

Дневен център, включително и при седмична услуга. Удължава се до 31 декември 2020 година

валидността на заповедите за настаняване в специализирани институции и социални услуги

от резидентен тип. Социалните услуги от резидентен тип в страната продължават да са

затворени за посещение и настаняване (освен при спешен случай).  Информация за

потребителите може да се получава от директорите на услугите и от общините, които са

доставчици.

***

https://nasoki.bg/
https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://nasoki.bg/parlamentat-prie-na-vtoro-chetene-promenite-v-zakona-za-zdraveto-svarzani-s-kraya-na-obyavenoto-izvanredno-polozhenie-v-stranata/
https://nasoki.bg/parlamentat-prie-na-vtoro-chetene-promenite-v-zakona-za-zdraveto-svarzani-s-kraya-na-obyavenoto-izvanredno-polozhenie-v-stranata/
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Продължава предоставянето на еднократна помощ от 375 лв. на родителите на деца до 14 г. в неплатен отпуск, както и на останалите без

работа и доходи заради кризата. Хората, които през 2020 г. ползват до 60 дни неплатен отпуск, няма да загубят трудов стаж и

осигурителни права. При възможност работодателите трябва да осигурят дистанционна работа на поне един от членовете на

семействата, за да могат родителите да гледат децата си до отваряне на детските градини и училищата. До средата на юли банки,

частни съдебни изпълнители и др. не могат да правят запори на заплати и пенсии. Родителите могат да се възползват от детегледачка по

програма „Родители в заетост“ на Агенция по заетостта. За да гледат децата, могат да бъдат наети и безработни техни роднини...

Проект „Родители в заетост“

Продължава проект „родители в заетост“, по който: ▪ От детегледачка могат да се възползват: -

Родители в отпуск по майчинство, на които им предстои да се върнат на работа, и децата им не са

записани на ясла или детска градина - Търсещи работа безработни родители, чиито деца не

посещават ясла/ градина - Върнали се на работа многодетни родители със записани в детско

заведение или училище деца. ▪ Грижата за деца от 0 до 5 г., непосещаващи ясла или градина, може да се

полага до 8ч. За деца от 0 до 12г. на многодетни родители, които ходят в детски заведение или на

училище – до 4ч. ▪ Родителите сами избират детегледача. Допустими са и техни безработни

роднини. ▪ Детегледачите трябва да:...

Процедура за подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни

предложения 16:30 часа на 15.06.2020 г. одаването на проектните предложения по настоящата процедура се

извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на

формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на

Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез

модула „Е-кандидатстване“...

Възможности за финансиране на проекти и дейности от Фонд „Социална

закрила“ през 2020 г.

I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция

и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги:...

II. Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални

предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия — създаден специално за да се подкрепят социалните

предприятия при създаване на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики:...

III. Процедури за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ:...

Покана за предоставяне на проектни предложения COS-SEM-2020:

Мисии за социална икономика

ЕК публикува покана за предоставяне на проектни предложения по програма COSME Мисии за социална икономика. С

поканата се цели стимулиране на взаимодействието и подобряване на сътрудничеството между съществуващите мрежи на

социалната икономика и заинтересованите страни на регионално и местно ниво в обсега на приоритетите на „Мисии за

социална икономика“, както и осигуряване на пространство и възможност за междурегионално обучение и съдействие за

постепенно изграждане на общност на социалната икономика. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 9 юни 2020 г...

Удължен е срокът за кандидатстване за Европейския етикет за

иновации и добро управление на местно ниво

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната поради разпространението на COVID-19,

което усложни и натовари обичайната дейност на местните власти, Националната платформа на

партньорите за добро демократично управление на местно ниво взе решение за удължаване на срока за

кандидатстване на общините за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на

местно ниво в Република България до 10 юни 2020 г.“ ...

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

В ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на

риска във връзка с епидемиологичната обстановка

Работниците и служителите, които се завръщат на работа, следва да бъдат инструктирани за правилата за

безопасност. Предвид отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична ситуация, във

връзка с  което започва поетапното възстановяване на икономиката,  Инспекцията по труда напомня на

работодателите задължението им да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители при

възобновяване на дейността или на част от нея...

Агенцията по заетостта проучва удовлетвореността на клиентите си

Агенцията по заетостта напомня на своите клиенти, че поддържа рубрика в сайта си с анкети за проучване

мнението на работодатели и търсещи работа лица относно услугите, които им предоставя. В периода на

извънредно положение и продължаващите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, териториалните

поделения на Агенцията по заетостта не спряха да изпълняват дейността си, като преди всичко положиха усилия да

създадат оптимални условия, за да защитят здравето на клиентите и служителите си. За целта бяха въведени нови услуги и начини за

тяхното електронно или дистанционно ползване, ред и организация на обслужване,...

https://nasoki.bg/proekt-roditeli-v-zaetost/
https://nasoki.bg/protsedura-za-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-finansirane-na-proekti-i-dejnosti-ot-fond-sotsialna-zakrila-prez-2020-g/
https://www.nasor.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-cos-sem-2020-4-01-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD/
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https://naso.bg/8-about-naso/3373-national-info-com-cam
https://nasoki.bg/inspektsiyata-po-truda-napomnya-na-rabotodatelite-da-dopalnyat-otsenkata-na-riska-vav-vrazka-s-epidemiologichnata-obstanovka/
https://nasoki.bg/agentsiyata-po-zaetostta-prouchva-udovletvorenostta-na-klientite-si/


Участие на НАСО в онлайн дискусия на

Клуба на социалния работник в Русе

„Социалната работа по време на пандемията coronavirus (COVID-19)“ е темата на дискусията, в

която взе участие Златка Иванова, експерт-координатор в НАСО. Форумът се проведе на 12

май 2020 г. във виртуалната зала на Клуба на социалния работник към Русенския университет

„Ангел Кънчев“. Г-жа Златка Иванова поздрави участниците и благодари на Русенския

университет за доброто партньорство с НАСО в организирането на ежегодния форум в Русе,

посветен на социалната политика и социалните дейности. Тя сподели мнение, че пандемията е

отредила на социалната работа ключова роля в обществото за справяне с невиждано досега предизвикателство. Екипите на социалните услуги са на

първа линия и всеотдайно се грижат за най-уязвимите хора: болните, възрастните, бедните, хората с увреждания. Тя представи активната работа на

НАСО за подкрепа на социалните услуги в търсенето на най-добрите решения, свързани с...

Онлайн конкурс „Денят след пандемия“ на ЦОП в Гулянци

С една красива инициатива Центърът за обществена подкрепа в гр. Гулянци събра посланията на деца и семейства

чрез насочване фокуса на обектива към живите картини на заобикалящия ни свят. Историите станаха част от онлайн

конкурс за фотография или късометражно видео „Денят след пандемия“.

„Излезте от историята, която ви дърпа назад, стъпете в нова, която искате създадете!“

Екипът на ЦОП е избрал този начин за споделяне на истории и емоции с цел да инспирира творческите търсения и да

мотивира децата да комуникират чрез разнообразни изразни средства. По този начин всички можем да погледнем

към заобикалящия ни свет през зрителната перспектива на децата чрез уловения в снимката миг...

Резултати от гласуването за членове на

Съвета за развитие на гражданското общество

286 неправителствени организации участваха в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското

общество. Като част от тях, Националният алинас за социална отговорност подкрепи всички свои членове, които участваха

като кандидати. С удовлетворение и с пожелание за ползотворна работа НАСО поздравява класиралите се – Светът на

Мария, За нашите деца и Карин дом. Националният алианс подкрепи и свои дългогодишни партньори и поздравява

класиралите се успешно за членове на Съвета – Български център за нестопанско право, Български Червен кръст и др.

НАСО отправя своите поздравления и пожелания за успешна работа към всички избрани кандидати за членове на

Съвета, като изразява готовност за бъдещо активно сътрудничество.

В Русе ще бъдат изградени два нови центъра за социални услуги

С първа копка започна изграждането на Център за грижа за лица с психични разстройства и на Център за грижа за лица

с различни форми на деменция в Русе, с капацитет по 15 души. Те ще бъдат създадени по проект по Оперативна

програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална

инфраструктура на територията на община Русе, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за

лица с увреждания и възрастни хора. Бюджетът на проекта е в размер...

Насоки във връзка с опазване здравето и безопасността на работещите в сектора

на социалните услуги по време на пандемията от COVID-19

Информационният материал е разработен от The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, UNICEF, IFSW, Global Social

Service Workforce Alliance и е преведен на български език от Фондация ЛУМОС.

"Добре подкрепената, подходящо обучена, овластена и защитена работна сила в сектора на социалните услуги е от

съществено значение за намаляване на вредните последици от пандемията от Ковид-19. Работещите в сектора на

социалните услуги могат да...

Проучване „Социалните услуги в общността в условията на извънредно

положение”

Институтът по социални дейности и практики публикува доклад от проучване „Социалните услуги в

общността в условията на извънредно положение”, проведено в периода 26 април – 6 май 2020 г. В

изследването са се включили 119 души от 113 социални услуги в цялата страна. Проучването изследва

предизвикателствата пред социалната работа с деца и семейства в риск в ситуацията на извънредно

положение. Методологията е разработена от екип от експерти от катедра „Социална педагогика и

социално дело” на СУ “Св. Климент Охридски” и от Института по социални дейности и практики. Работата на изследователския екип е

доброволна, изследването не е финансирано...

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за структурата и организацията на работната

заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. /до 11.06.2020 г./

Размерът на минималното почасово възнаграждение за нощен труд не е променян от 2007 г., когато минималната работна заплата (МРЗ) за

страната е 180 лв., а минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд е 0,25 лв., което представлява 0,139%

от минималната работна заплата (МРЗ). За периода от 2007 г. до 2020 г. размерът на минималната работна заплата е нараснал 3,39 пъти. С

проекта на Постановлението се предлага обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с МРЗ, а именно 0,15% от

нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев. С предложения механизъм се запазва приетото процентно
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съотношение между МРЗ и минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение от една страна, а от друга – се гарантира

наличието на прозрачен и прогнозируем механизъм за ежегодна актуализация.

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на

нов размер на социалната пенсия за старост /до 22.05.2020 г./

С проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост се предлага този вид

пенсия да се увеличи от 132,74 на 141,63 лв. месечно, считано от 1 юли 2020 г. Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са

свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са

пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и нормативно

установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Социални и икономически мерки за справяне с последствията от кризата ще се предлагат до

края на годината

В сутрешния блок на БНТ министърът на труда и социалната политика Деница Сачева говори за социално-икономически мерки за справяне с

последиците от кризата заради разпространението на COVID-19. Във връзка с мярката 60/40 тя заяви, че за определени сектори процентът на принос

на работодателя може да бъде променен. По отношение нивата на безработицата министърът съобщи, че се наблюдава намаляване на

регистриращите се. Търсене на хора има в секторите Здравеопазване (немедицинските специалности), Социални услуги, Производство на храни,

Транспорт и логистика, както и в селското стопанство...

Интервю със зам.-министър Русинова във връзка мерките след извънредното положение

В интервю за БНР Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика, говори за социалните и икономически мерки за подкрепа след

извънредното положение.

Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: "Голяма част от дейностите, които стартирахме още в първите дни след

обявяването на извънредното положение, ще продължат, защото засягат голяма част от хората, които са най-уязвими в момента.“

Патронажната грижа продължава до края на годината. Към момента общият ресурс за проекти на патронажната грижа почти във всички общини е 76

млн. лв. и около за около 42 хил. души се полагат ежедневни грижи...

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

НАСО поздравява всички българи по повод Деня на българската просвета и

култура и на славянската писменост – 24 май! 

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

към Димитър Николов, кмет на Община Бургас, по повод рождения му ден /18 май/

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

на Балчик /24 май/, Благоевград /24 май/, Велики Преслав /24 май/, Девня /24 май/, Джебел /19

май/, Долни чифлик /24 май/, Елена /21 май/, Костандово /21 май/, Пазарджик /21 май/,

Приморско /24 май/, Садово /24 май/, Сапарева баня /24 май/, Сливница /24 май/, Тополовград

/24 май/, Чепеларе /24 май/
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