 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: . Фонд
„Социална закрила“ ще финансира 84 проекта за подобряване на качеството на социалните услуги Фонд „Социална закрила“ ще финансира
84 проекта за подобряване на качеството на социалните услуги. Решението е взето на заседание на Управителния съвет на фонда днес.
Планирани са ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материалната база. Общата стойност на одобрените проекти е 2 105 896 лв.
От тях 69 са на общински администрации и 15 са на доставчици на социални услуги. Проектите целят изграждането на центрове и
комплекси за предоставяне на социални услуги в общността, подобряване на условията на живот на хората, настанени в специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, както и подобряване на тяхната материална база. Планирано е закупуването на
оборудване и обзавеждане, както и извършване на по-малък обем ремонтни дейности, които не попадат в друг вид донорски програми.
Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ одобри и 25 проектни предложения за предоставяне на социални услуги и за
организиране и провеждане на мероприятия, насочени към потребители на услугите. Тяхната стойност е 272 000 лв. Одобрените проекти са
за разкриване и развитие на иновативни социални услуги в общността. Бенефициентите са предимно деца и възрастни хора с увреждания,
както и деца в риск. 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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