 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: На 1445 хора с увреждания са издадени направления за ползване на личен асистент Близо 200 млн. лв. от оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ са изплатени по проекти на общините в периода от началото на май 2015 г. до май 2019 г. Операциите са
насочени основно към подкрепа на заетостта на хора от уязвимите групи и насърчаване на тяхното социалното включване.Това каза
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на заключителната конференция на местните власти за мандат 20152019 г. , организирана от Националното сдружение на общините в Република България в Боровец.
В следващия програмен период 20212027 г. бюджетът на ОПРЧР ще се увеличи с около 70% в сравнение с настоящия програмен период, каза министър Петков.
Към 15 юни са
подадени 65 000 заявления за извършване на индивидуална оценка на хора с увреждания. От тях в 3745 случая е заявена потребност от
лична помощ. На 1445 души са издадени направления за ползване на личен асистент, каза министър Петков. С получения документ те
могат да кандидатстват пред съответната общината по настоящ адрес, която съгласно законодателството е доставчик на лична помощ.
Със
стартирането на операцията "Патронажна грижа" на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ около 15 000 души ще получат
здравни и социални почасови услуги в домовете си, добави министър Петков. Министър Петков открои изпълнението на актуализирания
план за действие по Стратегията за деинституционализацията на грижата за деца сред постиженията в приключващия мандат на НСОРБ.
Натрупаният опит трябва да бъде приложен и в реализацията на Националната стратегия за дългосрочна грижа, с която ще се постави
началото на деинституционализацията на грижите за възрастните хора и за хората с увреждания, каза министър Петков. Той припомни, че
през 2019 г. бюджетът за делегираните от държавата социални услуги е 260 млн. лв., което е с над 30 млн. лв. повече в сравнение с 2018 г.
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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