 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Социални услуги в
специализирани институции Законодателство Социални услуги в домашна среда Социални услуги в общността Социални услуги в
специализирани институции Деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания Социални услуги в
специализирани институции Специализираните институции предоставят комплекс от социални услуги за лица/деца с увреждания,
възрастни хора и деца, лишени от родителска грижа. Важна особеност е, че това е форма на грижа, в която потребителите са трайно
отделени от своята домашна/семейна среда. Социалните услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на
възможностите за ползване на услуги в общността. Специализираните институции са: - Специализирани институции за деца - дом за деца,
лишени от родителска грижа; дом за деца с физически увреждания; дом за деца с умствена изостаналост. Домовете за медико-социални
грижи за деца, управлявани от Министерство на здравеопазването, също са специализирани институции, в които се предоставя грижа за
деца от 0 до 3- годишна възраст; - Специализирани институции за лица - дом за възрастни хора с умствена изостаналост; дом за възрастни
хора с психични разстройства; дом за възрастни хора с физически увреждания; дом за възрастни хора със сетивни нарушения; дом за
възрастни хора с деменция; домове за стари хора. EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица"
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната
политика на Република България
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