 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: Подкрепата за родителите и семействата е сред целите на Националната стратегия за детето Една от целите в проекта на
Националната стратегия за детето 2019-2030 година е да се подпомогнат родителите при отглеждане на децата като се развива тяхната
родителска компетентност. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков в отговор на въпрос, зададен по време на
парламентарния контрол. Стратегията разглежда благосъстоянието на детето като неразривно свързано с благосъстоянието на семейството
и с подкрепата за родителите, добави той. В изказването си Петков подчерта, че визията на новия стратегически документ се изразява в
това „Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и
насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на
професионалистите, които полагат грижа за децата“. Министърът на труда и социалната политика обърна внимание, че дейностите и
мерките в стратегията следват жизнения цикъл на детето от 0 до 18 години. Този подход позволява подкрепата от страна на държавата да
бъде насочена към децата и семействата в точния момент, в който те се нуждаят от нея в съответствие с възрастовите особености на детето.
По този начин се отговаря по-адекватно на нуждите му, които са различни в различните периоди на детството. Подходът, основан на
жизнения цикъл дава възможност за планиране по интегриран начин, за интервенции с особено внимание и подкрепа за семейството, което
е естествената и най-добра среда за развитието на едно дете. Стратегията се основава на „дете-центрирания подход“, който поставя детето
и неговите най-добри интереси в центъра на политиките, програмите и услугите за децата и семействата. Този подход разглежда детето
като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните. Една от основните отправни точки е разбирането,
че развитието и подкрепата към децата следва да бъдат насочени към развитие на компетентности, необходими за живот през 21 век, каза
министър Петков. Той подчерта, че по време на подготовката на стратегията е отчетено мнението на колкото е възможно повече
заинтересовани страни, включително и на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. EN ISO 9001:2015
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