 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: . Министър
Петков се срещна с председателя на германското Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания Паул Хайдрих Министърът на
труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с Паул Хайдрих, председател на германското Сдружение за подпомагане на домове
за хора с увреждания в чужбина. По време на разговора бяха обсъдени теми от двустранен интерес с акцент върху възможностите за
подобряване на социалните услуги за хората с увреждания. Създаването на по-добри условия за интеграция на хората с увреждания е
основен приоритет на Министерството на труда и социалната политика, каза министър Петков. Той подчерта, че през 2018 г. са приети три
нови закона в тази област – Законът за хората с увреждания, Законът за социалните услуги и Законът за предприятията на социалната и
солидарна икономика. Министър Петков добави, че от 2018 г. България изпълнява първия план за прилагане на Стратегията за
дългосрочна грижа, чиято основна цел е подобряване на качеството на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. В документа е
предвидено до 2021 г. закриване на институциите, които са в най-лошо състояние и изграждане на 100 нови услуги, в които хората могат да
получават дневни и денонощни грижи. Законът за социалните услуги регламентира изготвянето на национална карта на потребностите от
услуги. Създаването на новите центрове ще се съобрази с него, добави министър Петков. Паул Хайдрих информира за дейността на
ръководеното от него сдружение за осигуряване на финансова подкрепа за ремонтиране на Дома за пълнолетни лица с умствена
изостаналост в село Малко Шарково и за разкриване на защитени жилища в град Болярово и Малко Шарково. EN ISO 9001:2015
"Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014
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