 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: . Зам.министър Русинова: Темата за ранно детско развитие е ключова за България Темата за ранното детско развитие е ключова както за
Министерство на труда и социалната политика, така и за страната. В 66 общини в България има центрове за ранно детско развитие, които
подкрепят над 8000 деца ежедневно, а резултатът от тяхната дейност е много добър. Това заяви заместник-министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова по време на участието си в конференцията „Грижа в ранната възраст“, организирана от фондация
„За нашите деца“. Когато в подкрепа на децата на едно място работят специалисти от сферите на здравеопазването и образованието,
включени са и социалните работници, когато децата са близо до общността, тогава можем да видим реални резултати. Целта ни е тази
добра практика за предоставяне на интегрирани услуги да бъде продължена и доразвита и в други общини в България, посочи Русинова.
Интегрираният подход е успешно залегнал както в Националната стратегия за ранно детско развитие, така и в новоприетия Закон за
социалните услуги, влизащ в сила от 2020 година. Законът ясно разделя ангажиментите на държавата и общините като доставчици на
социални услуги към хората, които имат нужда, разграничавайки ги от социалните плащания за лица с ниски доходи, каза Русинова. Тя
добави, че през 2009 г. бюджетът за социални услуги е бил 38 млн. лв., като за сравнение през тази година той е малко над 260 млн. лв. В
момента има над 2400 доставчици на социални услуги, като около 1300 от тях се финансират от държавата. Нашата цел е ежегодно
отделяните от държавата средства да достигат по бърз, лесен и ефективен начин до хората, каза още заместник-министър Русинова. Тя
запозна участниците в конференцията и със стартиралата през септември 2018 г. кампания „Мисията е възможна“, посветена на
затварянето на всички домове за деца в България. Последният етап от деинституционализацията е извеждането на около 500 деца и
затварянето на над 20 институции, като ни предстои най-тежката битка – да се запази философията, че не трябва да има институционална
грижа в България, каза Русинова. Освен подкрепата на държавата децата трябва да намерят подкрепа в обществото, да са подкрепени от
обкръжаващата ги среда в училище, от техните родители, от хората в квартала, каза зам.-министър Русинова. EN ISO 9001:2015
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