 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: . МТСП ще е
партньор на БЧК в иновативен проект за възрастни и хора с увреждания Над 700 възрастни хора с хронични заболявания и трайни
увреждания в отдалечени райони ще получат здравни и социални услуги в домашна среда в рамките на проект на Българския червен кръст
(БЧК), който ще се реализира в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на
здравеопазването. Целта на проекта е да създаде иновативен модел за мониторинг на хронични заболявания - телеасистенция, чрез
използване на съвременните информационни и комуникационни технологии .
Услугата ще бъде пилотно приложена през следващите 4
години в общините Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и Белоградчик, включително и в малки и отдалечени
населени места. Системата ще позволи непрекъснато, автоматично и дистанционно наблюдение на възрастните хора, които живеят
самостоятелно, с цел да им бъде оказвана подкрепа и да се гарантира бърза реакция в случай на застрашаващи здравето им ситуации.
Проектът ще гарантира постоянен достъп до ефективна подкрепа, отговаряща на конкретните нужди на потребителите, с цел превенция на
институционализацията и предотвратяване на непрекъснатото хоспитализиране поради социални причини. Чрез новия си проект БЧК ще
апробира нов способ за предоставяне на грижи в домашна среда по дистанционен начин. Новата услуга ще надгради вече постигнатото с
центровете за домашна грижа, които са създадени в няколко общини във Врачанска област, разширявайки обхвата и към другите другите
две области в Северозападна България – Монтана и Видин, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на
пресконференция за представянето на проекта.
Той подчерта, че инициативата се вписва в политиките на МТСП за подкрепа на хората с
увреждания и възрастните хора и ги допълва. Подобни проекти се реализират и в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“. Пример за това е операция „Патронажна грижа“ за възрастни хора и хора с увреждания, по която до 10 май са кандидатствали над
150 общини, от които над 50 вече са подписали договори за своите проекти. По тях ще се осигуряват мобилни почасови социални и здравни
услуги в домашна среда, обясни 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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