 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: . През 2019 г.
средствата за финансиране на социални услуги са с 30 млн.лева повече През 2019 г. средствата, отделени от държавния бюджет, за
финансиране на социални услуги са с приблизително 30 млн. лева повече в сравнение с предходната година и са в размер на 260,9 млн.лева.
Това каза зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова във Варна, където участва в двудневния международен
форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“, организиран от Националния алианс за социална отговорност
(НАСО). Ролята на социалните услуги в България е изключително важна. Те са ключов инструмент както за превенция на рисковете от
дискриминация, изолация, неглижиране или нарушаване на права, така и за подкрепа и насърчаване на социалното включване на хората в
неравностойно положение. Благодарение на провежданата политика за деинституционализация и приоритетно развитие на алтернативни
форми на услуги се постигна сериозен напредък в създаването на нови социалните услуги в общността за подкрепа на уязвимите групи.
Към април 2019 г. с финансиране от държавния бюджет се предоставят 1 168 социални услуги в общността, с които е осигурена
възможност за подкрепа за 24 288 лица, каза зам.-министър Петрова.
В изказването си тя подчерта, че в партньорство с общините е развита
мрежа от услуги в домашна среда (личен асистент, социален асистент и домашен помощник). По данни на Агенцията за социално
подпомагане към края на април 2019 г. услуги в домашна среда са получили 24 500 лица, като са били наети приблизително 17 500 лични и
социални асистенти и домашни помощници. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. са осигурени 71,5 млн. лв.
за финансиране на услугите в домашна среда, извън осигурените средства за финансиране на социалните услуги за 2019 г., допълни
Петрова. В рамките на форума заместник-социалният министър бе удостоена с плакет за съдържателното партньорство с МТСП, а от своя
страна тя поздрави НАСО за усилията, енергията и ентусиазма при организирането и провеждането на този важен и актуален форум,
посветен и на 10-ата годишнина от създаването на организацията. 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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