
 23 брой (година 9) 26.05.2020 год.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТВОРЕНА ОНЛАЙН СРЕЩА

Дата, час: 28 май 2020 г., 10:30 ч.

Водещ на НАСО: Наталия Христова, координатор за Северозападна България

Говорители: Стела Стоянова, управител на Център за обществена подкрепа в град Ловеч; 

       Ваня Карлева, ръководител на Център за обществена подкрепа в град Белене; 

       Антоанета Балканджийска, директор на Дневен център за деца с увреждания "Антония Лафчийска" в град Ихтиман

Регистрация за участие: info@naso.bg  

Телефон: 0886 285 165

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 info@naso.bg, като най-късно до 12:00 ч. на 27

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 следващата отворена среща на НАСО:

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

МС одобри допълнения в Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

При обявена извънредна епидемична обстановка, индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания от лична помощ ще

продължи да се прави от социалните работници по телефона или по електронната поща. Това предвиждат допълнения в Правилника за

прилагане на Закона за хората с увреждания, които бяха одобрени от правителството...

Правителството одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на

потребностите на хората с увреждания

Правителството одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания. Допълненията

предвиждат при обявена извънредна епидемична обстановка, изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите за лична помощ да не се

осъществява чрез личен контакт между социалните работници и хората с увреждания и посещения в дома. За тази цел социалните работници ще

продължат при обявена извънредна епидемична обстановка да правят необходимите интервюта с хора с увреждания по телефона или електронната

поща...

Обученията, финансирани с публични средства и със средства от Европейските структурни и

инвестиционни фондове се възобновяват

Агенцията по заетостта информира, че съгласно т. 2, букви би) и бй) от Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на

здравеопазването, се допуска провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове,

при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и финансирани от държавния бюджет по

линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. В тази връзка Агенцията по заетостта дава следните указания:...

От 22 май децата могат отново да посещават ясли и детски градини

Отпадна забраната за влизане в България на гражданите на ЕС и

на страни по Шенгенското споразумение

Указания на УО на ОПРЧР във връзка с изпълнението на проекти в условията на извънредна

епидемична обстановка

Във връзка с обявената с решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка до 14 юни Управляващият орган на Оперативна

програма „Развитие на човешките ресурси“ дава следните указания по изпълнение на проектите по програмата: • Всички дейности по

проектите следва да продължат при спазване на всички указания за противоепидемични мерки на Министерството на здравеопазването и

други контролни институции...

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

В ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

https://nasoki.bg/
https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://nasoki.bg/ms-odobri-dopalneniya-v-pravilnika-za-prilagane-na-zakona-za-horata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/pravitelstvoto-odobri-promeni-v-metodikata-za-izvarshvane-na-individualna-otsenka-na-potrebnostite-na-horata-s-uvrezhdaniya/
https://nasoki.bg/obucheniyata-finansirani-s-publichni-sredstva-i-sas-sredstva-ot-evropejskite-strukturni-i-investitsionni-fondove-se-vazobnovyavat/
https://nasoki.bg/ot-22-maj-detsata-mogat-otnovo-da-poseshtavat-yasli-i-detski-gradini/
https://nasoki.bg/otpadna-zabranata-za-vlizane-v-balgariya-na-grazhdanite-na-es-i-na-strani-po-shengenskoto-sporazumenie/
https://nasoki.bg/ukazaniya-na-uo-na-oprchr-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proekti-v-usloviyata-na-izvanredna-epidemichna-obstanovka/
https://naso.bg/8-about-naso/3373-national-info-com-cam


Пренасочват близо 70 млн. лева от ОПОС в подкрепа на малкия и среден бизнес във връзка с

COVID-19

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г," (ОПОС), съфинансирана от

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз и държавния бюджет. С одобреното изменение

на програмата 69 853 000 лв. се пренасочват към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.", от които 49,5 млн. лв.

по линия на ЕФРР и 20,4 млн. лв. по линия на КФ...

Отворена онлайн среща в условията на извънредна епидемична обстановка

На 21 май екипът на НАСО проведе отворена онлайн среща за всички работещи в сферата на социалните услуги в страната. Целта на събитието беше

да даде трибуна и пространство за споделяне на добри практики, въпроси и търсене на отговори, касаещи работата на услугите, специалистите и

потребителите в условията на извънредна епидемична обстановка. В срещата се включиха повече от 30 ръководители и специалисти от социални

услуги, представители на общини и неправителствени организации от Разград, Търговище, Варна, Русе, Бургас, Кърджали, Добрич, Ловеч, Вълчи дол,

Свищов, Силистра, Хасково, Суворово, Гулянци, Калояново. Водещият на срещата Златка Иванова, експерт координатор в НАСО, благодари на

участниците и на всички екипи на социалните услуги за труда и високия професионализъм в тази критична ситуация и очерта последователните стъпки

на Алианса за подкрепа на социалните услуги и общините за справяне с предизвикателствата и трудностите, част от които са отворените срещи като

форма за общуване и споделяне на отговорности, проблеми, постижения...

Участие на НАСО в онлайн конференция „Трудова заетост в подкрепа на лицата с епилепсия и

техните семейства“

На 20 май Асоциацията на родители на деца с епилепсия (АРДЕ) организира онлайн конференция на тема „Трудова заетост в подкрепа на лицата с

епилепсия и техните семейства“. НАСО подкрепи организацията с участието на председателя на Алианса г-н Георгиев и експерт-координатора

Наталия Христова в събитието. В дискусията участваха министърът на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева и заместник-министрите г-жа

Адриана Стоименова и г-жа Султанка Петрова. Основна тема бяха възможностите за създаване за по-добри условия за заетост на родители на деца с

увреждания. АРДЕ споделиха резултатите от изпълнението на проект за изграждане на пилотни модели за иновативен и комплексен подход за

подобряване на качеството на живот на децата с епилепсия...

Организация на работата и мерки за недопускане разпространението на коронавирус

(COVID-19) в социалните услуги: Столична община, Варна, Русе и Добрич

В някои от общините със заповед на кметовете бяха въведени временни противоепидемични мерки /на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,

чл. 63 от Закона за здравето, заповеди на министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с

разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна

епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната/.

Предоставяме информация за някои от тях:...

Община Бургас разкрива нова социална услуга

Новият център ще бъде за пълнолетни хора с умствена изостаналост

В Бургас това лято ще започне да функционира нова социална услуга. Тя е свързана с полагане на грижи на пълнолетни лица с умствена

изостаналост. Нуждаещите се ще бъдат настанени в един от центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца или младежи без

увреждане, който е с отпаднала необходимост...

Предвижда се разкриването на нови социални услуги в Балчик

На заседание на Общинския съвет са приети предложенията на кмета Николай Ангелов за разкриване на: Дневен център за деца и възрастни с

увреждания с капацитет 30 места и Център за настаняване от семеен тип за стари хора за 15 потребители. Двете нови социални услуги ще

се помещават в бившия сезонен дом за възрастни и хора с увреждания край града...

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./

https://naso.bg/8-about-naso/3373-national-info-com-cam
https://nasoki.bg/prenasochvat-blizo-70-mln-leva-ot-opos-v-podkrepa-na-malkiya-i-sreden-biznes-vav-vrazka-s-covid-19/
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3413-otvorena-online-sreshta-v-usl-na-epidem-obst-21-05-2020
https://naso.bg/13-news-naso-bg/3412-uchastie-v-online-conf-trudova-zaetost-v-podkrepa-na-licata-s-epilepsiya-i-tehnite-semeystva
https://nasoki.bg/organizatsiya-za-rabota-i-merki-za-nedopuskane-razprostranenieto-na-koronavirus-covid-19-v-sotsialnite-uslugi-stolichna-obshtina-varna-ruse-i-dobrich/
https://nasoki.bg/obshtina-burgas-razkriva-nova-sotsialna-usluga/
https://nasoki.bg/predvizhda-se-razkrivaneto-na-novi-sotsialni-uslugi-v-balchik/
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5142


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

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.

Практически ръководства във връзка с овладяването на пандемията,

съобразно правата на хората с увреждания

АХУ публикува преводи на практическите ръководства, предоставени от г-жа

Каталина Девандас, специален докладчик на ООН по правата на хората с

увреждания. 1. Документ на СЗО относно съблюдаване на правата на хората с

увреждания при овладяването на пандемията на COVID – 19; 2. Документ относно

социалните аспекти при справянето с кризата и използването на правозащитен и

инклузивен подход спрямо хората с увреждания; 3. Документ относно укрепване и

приспособяване на мерките за обществено здраве в преходните фази на COVID – 19...

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:...

I I .  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.“ ...

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:...

https://nasoki.bg/prakticheski-rakovodstva-vav-vrazka-s-ovladyavaneto-na-pandemiyata-saobrazno-pravata-na-horata-s-uvrezhdaniya/
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/
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Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

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

към

Недка Петрова, експерт и представител на НАСО за Пловдив и директор на Комплекса за

социални услуги за деца и семейства в Пловдив, по повод рождения й ден /28 май/

Мая Мицова, експерт на НАСО и управител на Центъра за обществена подкрепа „Света Петка”

в Кюстендил, по повод рождения й ден /27 май/

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

на Божурище /27 май/, Горна Оряховица /29 май/, Златица /31 май/, Каспичан /май/, Козлодуй

/30 май/, Летница /28 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
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