 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: . Над 15 000
души са получили подкрепа по проекти, финансирани от Фонд „Социална закрила“ през 2018 г. Над 15 000 души са били подкрепени по
124 проекта, финансирани от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) през 2018 г.
Това стана ясно по време на заседание на Управителния съвет на фонда, на което беше приет отчет за дейността за изминалата година. Със
средства от Фонд „Социална закрила“ са финансирани дейности, с които е подпомогнато функционирането на 36 обществени трапезарии,
10 социални услуги и 11 проекта за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на
функциониращи социални услуги. Финансирани са и 67 проекта за реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за
предоставяне на социални услуги. При реализирането на дейностите на ФСЗ през 2018 г. са усвоени 6 065 367 лв. Разходването на
средствата е по две програми „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход” и „Социално включване на
други рискови групи от населението”. Чрез дейността си ФСЗ дава възможност на организациите от неправителствения сектор да се
утвърдят като доставчици на социални услуги и да получат подкрепа за реализиране на инициативи, които не могат да бъдат подкрепени по
друг начин. Фондът предоставя гъвкави възможности за финансиране на иновативни подходи и програми в областта на социалните услуги
и социалното подпомагане. Фонд „Социална закрила“ подпомага лица и семейства в затруднено положение, когато са изчерпани всички
други нормативно определени възможности. 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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