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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.

Отворена онлайн среща на НАСО

На 4 юни се проведе отворена онлайн среща, която събра

п р е д с т а в и т е л и  н а  с о ц и а л н и  у с л у г и ,  о б щ и н и  и

неправителствени организации от Пловдив, Пазарджик,

Елхово, Бургас, Велико Търново, Хасково, Добрич, Несебър,

Търговище, Лом, Сопот, Свиленград, Димитровград, Вълчи дол, Полковник Савово, Николаево, Кюстендил, Марчево, Димово. Виртуалната дискусионна

среща е част от поредица онлайн събития, организирани от екипа на НАСО. Водещата идея при провеждането й бе в рамките на един отворен

разговор участниците да обменят информация и добри практики, да споделят своите притеснения и трудности, да изразят мнения, заедно да

потърсят отговори на актуалните въпроси, касаещи работата на услугите в настоящите условия на извънредна епидемична обстановка. Получи се

своеобразен творчески прочит на ситуацията, при който бяха изведени позитивите и наученото от последните месеци, за да бъдат вплетени като

допълнителен ресурс в работата на социалните услуги в бъдеще...

Генерална асамблея на EASPD

На 5 юни се проведе заседание (онлайн) на Генерална асамблея на EASPD с цел да бъде обсъдена бъдещата

многогодишна стратегия на EASPD за периода 2022 – 2025 г., в което участие взе и председателят на НАСО Георги

Георгиев. В първата пленарна сесия генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло представи основни елементи от

проведено онлайн проучване във връзка с новата стратегия, в т. ч. обратна връзка за основните въпроси, върху които

EASPD следва да акцентира при работата си в бъдеще, ключови моменти и принципи, върху които да бъде базирана

стратегията и пр. Работата по стратегията ще продължи до 2021 г. Председателят на НАСО г-н Георгиев взе участие в

първата дискусионна група за определяне на основните цели на новата стратегия...

Правителството одобри промени в Плана за действие по социална икономика

за периода 2020-2021 г.

Правителството прие промени в Плана за действие по социална икономика за

периода 2020-2021 г. Целта на измененията е да се насочат конкретни и спешни

мерки в подкрепа на социалните предприятия и другите субекти на социалната и

солидарна икономика в условията на кризата, предизвикана от разпространението

на вируса COVID-19. Измененията и допълненията в Плана ще помогнат за

дигиталното трансформиране, по-голямата видимост и консолидиране на сектора

чрез подобрен достъп до информация и възможности за пазарна реализация на

създадените продукти и услуги. Поради тази причина в документа са заложени редица

уебинари, провеждането па информационно-дискусионен дигитален форум и семинари,

както и представяне на добрите практики...

Министерският съвет прие Национална програма за предотвратяване и противодействие на

трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г.

Програмата се изготвя ежегодно в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и Националната стратегия за борба с трафика на хора

2017-2021 г. и предлага оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на трафика на хора. През 2020 г.

превенцията отново ще е приоритет в Националната програма. Ще бъдат проведени трите ежегодни национални кампании за превенция на

трафика на хора с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация, кампания с акцент върху новите заплахи и реалности при трафика на

хора, по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора. През годините трите кампании се утвърдиха като успешен

инструмент за информираност на широката общественост за престъплението „трафик на хора“...

Нови възможности за финансова подкрепа на

работодатели и безработни
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Близо 3 500 000 лева са средствата, пренасочени по предложение на Агенцията по заетостта от

програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради извънредното положение и епидемична

обстановка не стартираха своевременно или в пълен обхват. От новите финансови преференции от

днес чрез бюрата по труда в страната могат да се възползват работодатели и регистрирани

безработни по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта и/или пригодността за

работа.

Преразпределението на средства за реализация на програми и мерки за насърчаване на заетостта през 2020 г. по предложение на Агенцията

по заетостта е одобрено от Националния съвет за тристранно сътрудничество и утвърдено от министъра на труда и социалната

политика Деница Сачева...

Социализация и интеграция на хора с увреждания

чрез "споделени игри"

„Споделени игри“ е благотворителна инициатива, която цели да предизвика повече

толерантност и ангажираност към проблемите на хората с увреждания. Спортният

празник се проведе на 6 юни (събота) в местността Игликина поляна. Организаторите

на събитието уточняват, че то „цели още социализация и интеграция на хора с

увреждания чрез споделени игри в природна среда към възможностите на активния

начин на живот чрез спорт. Вече няколко години тече процесът по представяне и

утвърждаване на специализиран център Игликина поляна в ПП „Витоша“ за спорт в планината и благоприятните фактори за въздействие на околната

среда върху организма“...

Нов център за медико-социални грижи в Русе

До 1 юли трябва да приключат строително-ремонтните работи на първия и на сутеренния етаж в сградата на бившия

Дом за медико-социални грижи за деца. Те са част от дейностите по проект на Община Русе за разкриване на Център

за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания. В момента в сградата се изгражда рампа,

която ще осигури достъп до всички социални услуги, които се помещават на сутеренния и първия етаж. Във вътрешния

двор на сградата ще бъдат разположени пейки, беседка, за да могат потребителите на услугата да прекарват време

на открито...

С идеята за създаване на спортен клуб за хора с увреждания

Галин Генов спечели приза

„Най-добър млад предприемач на Пловдив“

За 11-а поредна година Община Пловдив проведе конкурса „Най-добър млад предприемач“.

Официалната церемония по награждаване на победителите се състоя на Гребния канал, а

наградите на отличените иновативни проекти бяха лично връчени от кмета Здравко

Димитров, председателя на Общинския съвет Александър Държиков и зам.-кмета по спорт и

младежки дейности Георги Титюков...

С престижната титла „Най-добър млад предприемач на Пловдив“ тази година беше удостоен

Галин Генов. Той получи парична награда от 7 000 лева за идеята си за създаването на спортен

клуб за хора с увреждания...

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга в Търговище

Община Търговище обявява конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга Защитено жилище за лица с психични

разстройства. Конкурсът се обявява във връзка с изтичането на договора с доставчика, предоставящ услугите в Защитеното жилище в

квартал Бряг. В Защитеното жилище ще се предоставят социални услуги от резидентен тип на 4 пълнолетни потребители. Целта е за тях

да се създадат условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, както и да се постигне

социално включване, придобиване или възстановяване на изгубени социални умения и навици...

Нов център за възрастни хора открива Община Симитли

Центърът за възрастни хора с деменция ще се помещава в изцяло реновирана и оборудвана сградата на бивша детска градина. В центъра са

обособени самостоятелни стаи за потребителите. До средата на месец юни ще бъде избран екипът от специалисти – медицински и социални

работници, психолог, логопед, помощен персонал. Новият център в село Железница е с капацитет 13 души...

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

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
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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.

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:...

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 12 г. 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:...

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

към:

Бойко Борисов, министър-председател на Република България, по повод рождения му ден

/13 юни/

Петя Маркова, член на екипа на НАСО, по повод рождения й ден /13 юни/

Николай Мелемов, кмет на Община Смолян, по повод рождения му ден /10 юни/

Пламен Панайотов, председател на Центъра за консултиране и кратка терапия “Решения”

– Русе, по повод рождения му ден /14 юни/

https://nasoki.bg/konkurs-za-finansirane-na-proekti-za-stimulirane-na-zaetostta-na-hora-s-trajni-uvrezhdaniya-v-spetsializirana-rabotna-sreda-2/
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://nasoki.bg/udalzhen-e-srokat-za-kandidatstvane-za-evropejskiya-etiket-za-inovatsii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo-2/
https://nasoki.bg/proekt-roditeli-v-zaetost/
https://nasoki.bg/vazmozhnosti-za-kandidatstvane-i-iztochnitsi-na-finansirane-2/
https://esf.bg/protseduri/


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

на Искър и Попово

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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