
 24 брой (година 9) 02.06.2020 год.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТВОРЕНА ОНЛАЙН СРЕЩА

Дата, час: 4 юни 2020 г., 10:30 ч.

Водещ на НАСО: Исидора Димова, координатор за Югозападна България

Говорители: Недка Петрова, директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив; 

                   Валентина Гешева, член на УС и ръководител Социални дейности, Фонд за превенция на престъпността –

                                                       ИГА, гр. Пазарджик; 

                   Ивелина Романова, директор на Център за социална рехабилитация и интеграция „Света Марина“, 

                                                       гр. Елхово.

Регистрация за участие: forum@naso.bg  

Телефон: 0882 122 722

Целта на събитието е да създадем отворено пространство, което осигурява възможност да споделите своите затруднения и добри

практики, да обмените идеи и мнения, да търсим отговори на актуалните въпроси, касаещи работата на услугите в настоящите

условия на извънредна епидемична обстановка.

За участие в срещата е необходима регистрация, която се извършва чрез ел. поща forum@naso.bg, като най-късно до 12:00 ч. на 3

юни 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.  

ПОКАНА ЗА

ОБУЧЕНИЕ „СОЦИАЛНА И ПСИХОЛОГИЧНА РАБОТА С ДЕЦА И ЛИЦА С АГРЕСИВНО

ПОВЕДЕНИЕ, КАКТО И С ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ”

22 и 23 юни 2020 г – Обучителен център, ул. „Капитан Данаджиев“ №29, гр. Търговище

Обучението е подходящо за ръководители, социални работници, трудотерапевти, педагози, психолози, детегледачи, медицински

сестри и други специалисти, които работят с деца и лица, потребители на социални услуги.

Обучението има интерактивен характер със силно изразена практическа насоченост, което изисква участниците да се включват

активно в обучителните сесии с примери и въпроси от практиката. Прилага се подходът на учене чрез преживяване, при който

теорията е съчетана с ролеви игри, работа с тестове и в малки групи.

Обучители: Красимира Тодорова и Недка Сидерова

Записването за участие се извършва с подаване на регистрационен формуляр по образец на ел. адрес expert@naso.bg и

заплащане на дължимата такса в срок до 17 юни 2020 г.

До 24 юли се удължава програма „Топъл обяд“

До 24 юли 2020 г. ще бъде удължена програма „Топъл обяд“, по която храна по домовете си получават близо 31

000 нуждаещи се в 215 общини в страната. Местните власти ще организират дейностите да бъдат

продължени и всеки работен ден да се разнася супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на

възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност. Целевата програма е на обща стойност 5,1

млн. лв., осигурени от държавния бюджет. Тя е продължение на операция „Осигуряване на топъл обяд“ по

Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-уязвимите лица...

От 30 май е позволено провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари и

изложения

Със Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,

семинари, изложения, в т. ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на

въведените противоепидемични мерки.

Остава забраната за посещения на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от

резидентен тип за деца и възрастни...

Програма за закупуване на компютри на деца от социални услуги

Преносими компютри и таблети ще бъдат закупени на деца, настанени в социални услуги и специализирани

институции, по нова програма на Министерството на труда и социалната политика. С устройствата

учениците от I до XII клас ще могат да се включат в дистанционна форма на обучение. От 1 до 15 юли 2020 г.

общините (доставчици на услуги) могат да кандидатстват по програмата, чийто бюджет е 1 млн. лв. Освен

лаптопи и таблети, може да се закупуват компютърни конфигурации, рутери, принтери или други

мултифункционални устройства, както и да се получават средства за заплащане на интернет в сградите до края на календарната година...

https://nasoki.bg/
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3418-obuchenie-tyrgovishte-06-2020
https://naso.bg/20-news-naso-bg/upcoming-bg/3418-obuchenie-tyrgovishte-06-2020
https://www.facebook.com/nasobg/?ref=ts&fref=ts
https://mobile.twitter.com/naso_bg
https://nasoki.bg/do-24-yuli-se-udalzhava-programa-topal-obyad/
https://nasoki.bg/ot-30-maj-e-pozvoleno-provezhdaneto-na-kongresno-konferentni-meropriyatiya-seminari-i-izlozheniya/
https://nasoki.bg/programa-za-zakupuvane-na-kompyutri-na-detsa-ot-sotsialni-uslugi/


УНИЦЕФ стартира кампания

„Образование за всяко дете“

На 26 май 2020 г. УНИЦЕФ стартира кампания в подкрепа на приобщаващото онлайн

образование на деца с увреждания. Инициативата се реализира в партньорство с

Министерството на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса

на приобщаващото образование (РЦПППО) – София.

Въпреки всички положени усилия до този момент в страната, децата с увреждания

продължават да са най-изключените от образованието. Промените, наложени заради

COVID-19 допълнително усложниха ситуацията. Според оценката на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото

образование, едно от пет деца не получава допълнителна подкрепа, и така на практика рискува да остане извън образователния процес...

Близо 7 000 безработни ще бъдат включени в обучения за придобиване

на професионална квалификация и ключова компетентност

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа договори със

социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през

2020 г. Проектите ще осигурят възможност на 6 857 безработни лица да се включат в обучения за

придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност, като минимум 42% от тях или 2

910 лица ще бъдат включени в стажуване и заетост след това. През 2020 г. проектите ще се реализират в

115 малки и големи населени места в цялата страна. Обученията са по широк кръг професии: строители, готвачи, продавачи, офис

сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, леяри, касиери, екскурзоводи, заварчици, електромонтьори и

други...

До 30 юни се удължава периодът, за който работодателите могат да

кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на

заетостта

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за

изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна

на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. Това реши

правителството с приемането на промени в Постановление № 55 от 2020 г., което регламентира реда и условията за изпълнението на

мярката...

Номинации за иновативни практики и политики на тема Заетост и ИКТ

Екипът на проект Zero кани водещи експерти и организации да номинират иновативни практики, свързани с тазгодишната тема – Заетост и ИКТ.

#ZeroCall21…

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

В ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

На 28 май НАСО проведе

отворена онлайн среща

На 28 май екипът на НАСО проведе отворена онлайн среща за всички

работещи в сферата на социалните услуги в страната, чиято цел 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 ръководители и специалисти от социални услуги, представители на общини и неправителствени организации от Видин, Плевен,

Ловеч, Белене, Панагюрище, Търговище, Бургас, Димово, Свищов, Разлог, Добрич, с. Старосел, Несебър, Каспичан, Димитровград, В.Търново,

Ихтиман...

ДАЗД отбелязва Деня на детето с инициативата

„Най-голямото детско благодаря“

Държавната агенция за закрила на детето за трета поредна година отбеляза Деня на детето с

празничен концерт. Този път събитието съчета изпълненията на талантливи деца от цялата

страна с началото на инициативата на председателя на ДАЗД „Най-голямото детско „благодаря“.

„Най-много добрини правим за децата си и като родители, и като близки или професионалисти.

Ето затова избрахме на този празничен ден да поставим началото на инициативата „Най-

голямото детско „благодаря“. Нека заедно покажем, че децата в България уважават и ценят

хората до себе си – семейството си и всички тези, които се грижат за тях, които им помагат,

които ги обичат и ги карат да се чувстват щастливи.“– сподели председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова...

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ЧЛЕНОВЕ НА НАСО ОТБЕЛЯЗАХА

ДЕНЯ НА ДЕТЕТО В ЦЯЛАТА СТРАНА

По случай Деня на детето множество членове на НАСО, работещи с деца в социалната сфера, отбелязаха празника, макар и в

условия на извънредна епидемична обстановка. Споделяме с вас някои от инициативите:

Денят на детето в КСУДС – Пловдив:

За полета на децата, окрилени от своите мечти

В Комплекса за социални услуги за деца и семейства 1 юни е специален празник и
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екипът всяка година влага своите усилия, за да бъде отбелязан Денят на детето по

най-красивия, емоционален и запомнящ се начин. Вече 15 години КСУДС работи, за

да се съхрани животът и здравето на децата, да им се осигури семейна грижа и

любов, за да се радва всяко дете на щастливо детство, за да има сили да реализира

и надскочи своите мечти…

И тази година екипът на Комплекса отбеляза 1 юни, съобразно ограниченията

заради извънредните условия. Денят започна с акция за кръводаряване. В небето

над Пловдив полетяха 15 балона, издигащи високо посланията на децата от центровете за настаняване от семеен тип и Центъра за обществена

подкрепа...

Една нестандартна онлайн Щуроландия

По повод Деня на детето – 1 юни, екипът на фондация „Подкрепа за реализация“ във Видин

отново се е подготвил и обещава щуро забавление във вълшебния град Щуроландия. Градът на

детските приключения ще отвори врати за девета поредна година, но този път ще е виртуален на

официалната Фейсбук страница на фондацията.

Екипът на фондацията отправя онлайн предизвикателство към малки, големи и пораснали

деца, които могат да посетят света на многознайковците, сръчковците и немирниците – един

свят, изпълнен с приключения и много забавления.

Разходките по улиците на вълшебния град са организирани в три поредни дни:...

************************************************************************************************************************************************************

ЕК предлага фондове за подкрепа на компании

Европейската комисия предлага подкрепа за справяне с кризата заради Covid-19. Предложенията включват фонд от 26 милиарда евро

"инструмент за платежоспособност", който ще осигури временна подкрепа на здрави компании, засегнати от пандемията на Covid-19, както

и фонд за 15,3 милиарда евро, който ще инвестира в по-малки фирми и компании, работещи в инфраструктура, изследвания и социални

въпроси...

Проекти за заетост на хора с увреждания

С близо 4,2 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за създаване, приспособяване и оборудване на работни места за хора с

трайни увреждания в трудоспособна възраст. Средствата се осигуряват по Националната програма за заетост на хора с увреждания, която е

утвърдена от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева...

Кметът на Община Бургас предлага нов правилник за

финансово подпомагане на приемни семейства

Кметът на Община Бургас Димитър Николов ще предложи за одобрение на общинските съветници нов правилник за финансово подпомагане на

приемните семейства в Бургас. Целта на новия Правилник се актуализират и подобрят процедурите, свързани с финансовото подпомагане на

приемните семейства. Тази помощ е отделно от финансирането на националната програма и се отпуска от общинския бюджет.

Предоставянето на услугата приемната грижа за Област Бургас се изпълнява от проект "Приеми ме 2015"на ОП "Развитие на човешките

ресурси". В Община Бургас към момента има 14 приемни семейства, които ако отговарят на изискванията в Правилника, могат да

кандидатстват за еднократното финансово подпомагане...

Нов Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в Свищов

Община Свищов приключи с дейностите по преустройство и ремонт и достави медицинското оборудване за сградата, в която ще бъдат настанени

възрастни хора с различни увреждания и в невъзможност за самообслужване. За сградата на вече е осигурено обзавеждане и оборудване. Новата

социална услуга е по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване”.

Капацитетът на услугата ще е 15 души...

Център за обществена подкрепа – гр. Свищов

ЦОП в гр. Свищов не е преустановявал работата си с потребители за периода на

извънредното положение. Формата на консултативна работа бе изцяло в

дистанционен формат и обхващаше всички потребители на Центъра. С децата и

родителите се осъществяват редовни онлайн сесии в познатите интернет

приложения или по телефона. На децата и семействата, които нямат възможност

да вземат участие в онлайн сесиите със специалистите, периодично са раздавани

подходящи работни материали и указания за работа у дома. Екипът на ЦОП

получава нужната обратна връзка от родителите и обгрижващите децата.

Поставяни са ежедневни задачи, които да допринесат за позитивиране и доразвиване семейните отношения и комуникация, уменията за

самостоятелен живот на децата...

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2020 г. за изпълнение на

Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република

България (2012 – 2030 г.) /до 26.06.2020 г.

В Плана за 2020 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането
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и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на населението, подобряване на общото здравословно състояние на

населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, осигуряване на заетост и намаляване на

бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за осигуряване на равен

достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните

демографски показатели – раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и към преодоляване на

последиците от разпространението на COVID-19...

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

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.

Интервю с Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“

В интервю за Радио Благоевград Александрина Димитрова, изпълнителен директор на фондация „Сийдър“ (член на НАСО), говори за дейността на

социалните услуги към фондацията, за процеса на деинституционализация в България и за социалната работа в условията на извънредно

положение...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания

в специализирана работна среда

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни

увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с

увреждания. Проектите се изготвят съгласно глава трета „Проекти със стопанска насоченост“ на Методиката за финансиране на целеви проекти на

специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06.07.2020 г...

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.“ ...
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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:...

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги

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

на Враца /1 юни/, Ахтопол, Елин Пелин, Казанлък, Калофер /2 юни/, Шабла /2 юни/

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
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