 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 представи политиките на МТСП, свързани с грижата за децата в България пред представител на ООН Заместникминистърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи политиките на Министерството на труда и социалната политика,
свързани с грижата за децата и семействата в България пред специалния докладчик на ООН по въпросите за защита на децата Мод де БорБукикио. През последните години българското правителство извърши значителни промени в социалното законодателство, свързани с
благосъстоянието и закрилата на децата. Една от основните реформи е закриването на всички специализирани институции, започнала с
приемането през 2010 г. на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, каза зам.министър Русинова. В резултат на целенасочената политика броят на децата в специализираните институции се е понижил с над 91% - от 7
587 деца през 2010 г. до 623 деца в края на януари 2019 г. Отчетено е и намаляване на броя на специализираните институции с почти 82% от 137 през 2010 г. до 25 в края на януари 2019 г. Съществено се подобрява и качеството на живот на изведените от специализираните
институции деца. Непрекъснато полагаме усилия и за подобряване на грижата за децата, които се настанени и се отглеждат извън
семейството – не само в специализираните институции, но и в социалните услуги от резидентен тип, в приемните семейства, посочи зам.министър Русинова. От началото на тази година са закрити още три институции в общините Исперих, Гоце Делчев и Ямбол. По време на
разговора зам.-министър Русинова представи и акценти от новия Закон за социалните услуги. Бюджетът за социални услуги през тази
година е 260 млн. лв., което е 30% повече спрямо предходната година. Русинова представи информация и за Националната телефонна
линия за деца 116 111. През 2018 г. общият брой на приетите повиквания са 60 856. Проведени са 699 консултации, свързани с насилие над
деца. 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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