 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 Архив от дата: . Министър
Петков: МТСП работи, за да осигури на децата най-добрата среда за развитие С общи усилия на всички институции и гражданския сектор
можем успешно да приключим процеса на деинституционализация на грижите за деца. България се сочи като добър пример и в други
държави, които осъществяват или са на прага на започване на този процес. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков по време на участието си в конференция за деинституционализацията на грижите за деца, организирана от „Надежда и домове за
децата“ – клон България.
Постигнатите резултати в тази сфера дават основание да мобилизираме усилията си за приключване на процеса
на деинституционализация на грижите за деца в рамките на периода до 2021 г., какъвто срок сме поставили в законопроекта за социалните
услуги. Приветствам вашите усилия и експертна помощ, както и тези на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца на Нов български
университет този процес да се развие с необходимото качество и темпо, заяви министър Петков. В изказването си министърът посочи, че
от стартирането на процеса на деинституционализация през 2010 година досега броят на децата, настанени в съществуващите институции,
е намалял в пъти. Това е реален резултат от процеса на деинституционализация, като на изведените деца е осигурена семейна или близка до
семейната грижа, добави той. Радвам се, че това събитие е в рамките на подетата от Министерство на труда и социалната политика
комуникационна кампания под мотото „Мисията е възможна“, защото всички работим за реализацията на тази благородна мисия да
осигурим на децата най-добрата среда, така че да растат и развиват своя потенциал на всички етапи от своето детство, каза министър
Петков. Той посочи, че това е визията на новата Национална стратегия за детето с хоризонт 2030 година, която в момента е публикувана за
обществено обсъждане. 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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