 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: . Парламентът
прие на второ четене Закона за социалните услуги Парламентът прие на второ четене Закона за социалните услуги. Разработването и
приемането на този закон е една от ключовите мерки в управленската програма на правителството за изпълнение на приоритета за
осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги и деинституционализация, каза министърът на труда и социалната политика
Бисер Петков от парламентарната трибуна след финалното гласуване. Този закон беше очакван и желан и от хората с увреждания. С него се
допълва пакета от три закона, които Министерството на труда и социалната политика разработи и 44-тото Народно събрание прие с цел
гарантиране на правата на хората с увреждания, добави той.
В изказването си министър Петков подчерта, че приемането на Закона за
социалните услуги поставя началото на реформа в сектора, която започва с промяна на разбирането на социалните услуги като цяло.
Съгласно новата правна рамка те ще са насочени не само за подкрепа за нуждаещите се и зависимите от грижа, но и към създаване на
социални компетентности и умения, чрез които хората да бъдат активни в реализирането на правата си. Гарантирането на равен достъп до
общодостъпни и специализирани услуги е в основата на създаването на този закон и е една от водещите му цели. Тя ще се постигне не само
с облекчаването на достъпа до тях, но и чрез въвеждането на безплатни услуги и поемането на ясен ангажимент за развитието на цялостна
мрежа от социални услуги, съгласно потребностите, определени в бъдещата национална карта, каза министър Петков. Чрез създаването й
ще се сложи ред в планирането и създаването на услуги и ще се гарантира, че те ще са съобразени с потребностите на хората в различните
населени места. В закона се регламентират и възможности за сключване на споразумения между местните власти за предоставяне на
услуги за хора от различни общини. Създават се и правни възможности за публично-частно партньорство при предоставяне на социални
услуги. Това ще увеличи възможностите на общините и частните доставчици да създават и развиват необходимите за хората услуги.
Министър Петков обърна внимание, че водеща цел на реформата е и гарантирането на високото качество на социалните услуги. За тази цел
се предвижда в специална наредба да се разработят стандарти, които ще се отнасят не само до организацията и управлението на услугите,
но и към тяхната ефективност и квалификацията и професионалното развитие на работещите в тях.
Основният фактор за по-високото
качество на предлаганите услуги са специалистите в сектора. За тях се въвеждат обучения, редовна супервизия, стандарти за работното им
натоварване и заплащането на техния труд, каза Петков. Той добави, че в закона като социална услуга за първи път се регламентира и
асистентската подкрепа. От нея ще могат да се възползват възрастните, които не могат да се обслужват сами, както и хора с трайни
увреждания с право на чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда
по реда на друг закон, обясни министър Петков. 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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