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ОТНОСНО: Становище на фондация „За Нашите Деца“ по Законопроект за отмяна на
Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г. и по Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за социални услуги, 954-01-81
Фондация „За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която вече 27 години
работи в България, водена от визията си за развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца
в страната. Една от основните цели на организацията е да подкрепя изграждането на среда,
която в най-висока степен благоприятства развитието и благосъстоянието на всички деца, с
фокус върху децата в ранна възраст (0 до 7 години), и насърчаването на тяхното ранно развитие.
Фондацията има развита мрежа и предоставя социални услуги за деца и семейства в двата найголеми града в страната – София и Пловдив.
За този период от време ние подкрепихме повече от 12 800 деца и семейства в риск, като
само за 2018 година техния брой е 1404.

На база на този дългогодишен опит като детска правозащитна организация, ние заявяваме
категоричната си подкрепа за Закона за социалните услуги. Законът създава възможности

за развитие на социалните услуги на ниво, което да удовлетворява нуждите на цялото общество
за постигане на социален напредък и реализиране на права, заложени в Конституцията на
Република България - чл. 19 (4). Законът създава условия за коопериране и други форми
на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален
напредък.
Нашите аргументи са свързани със следните постижения залегнали в този иновативен документ:
1. Заложените в чл. 2 на Закона принципи гарантират наличност и достъпност на различни
социални услуги, индивидуализирана подкрепа към всички лица потърсили подкрепа и
включването им във вземането на решения, касаещи тяхното бъдеще. Заложено е
изискване за гъвкаво и прозрачно управление на социалните услуги.
2. Законът гарантира спазването на правата, достойнството и зачитането на мнението на
детето и неговите родители при ползването на социални услуги /чл.9/. Този текст
напълно отговаря на чл. 14 от Конституцията на България /Семейството,
майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото/.
3. Законът градира ползването на социални услуги като дава приоритет на ползването на
услуги в домашна среда и в общността, а резидентната грижа се допуска в краен случай
при изчерпване на всички други възможности за подкрепа /чл.10/. Тези текстове
осигуряват изпълнението на ангажиментите на държавата в процеса на
деинституционализация и отговарят на чл. 47. (1) от Конституцията на Република
България /Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и
задължение на техните родители и се подпомага от държавата./
4. Законът за социалните услуги предоставя възможност на всеки български гражданин
да ползва избрани от него общодостъпни социални услуги без за това да е необходимо
насочване от социалните или общински служби/чл.77, чл. 78/.Това право обхваща
включително родителите, които търсят подкрепа за отглеждането на децата си без да
има идентифициран риск за тях. Текстът в чл.14 от Закона за социалните услуги създава
условия за комплексна подкрепа на семейството, което е изключително важно за децата,
защото гарантира системност в работата с цялото семейство и предпазва родителите и
детето от раздяла.
5. Законът създава стройна система за планиране, разкриване и контролиране на
качеството на предоставяне на социални услуги /Глава трета от ЗСУ/, в него ясно са
разписани функциите на централно, регионално и местно ниво. Дефинирани са
ангажиментите на доставчиците на социални услуги - общини, физически и юридически
лица, както и задължението последните два субекта да бъдат лицензирани. Законът
регламентира ясно условията за създаване, прекратяване и възлагане на социални
услуги /Глава пета от ЗСУ/, както и отговорностите на органите на различни нива за
гарантиране на качеството им.
6. Законът гарантира достъп до социални услуги на всички граждани чрез създаване на
Национална карта на социалните услуги, в която се планират услуги на общинско,
областно и национално ниво.
7. Качеството е основен фокус в закона /глава Седма/, който следва принципите на
Европейската доброволна рамка за качеството на социалните услуги. Предвижда се
изработване на Наредба за качеството на социалните услуги и задължение за спазване
на стандартите определени в нея. Предвижда се контрол и мониторинг при
предоставянето на социални услуги, както чрез вътрешна система на доставчика, така и
от кмета на общината и от Агенцията за качество, чието разкриване е заложено в този
закон.
8. Изключително важен аспект в Закона за социалните услуги са ясно регламентираните
права и задължения на служителите, ангажирани в насочването и предоставянето на
социални услуги, и ангажимента за развитието им чрез обучения и супервизии (глава
осма). Въвеждат се стандарти за квалификация, работна натовареност и заплащане на
служителите, което е гаранция за постигане на по-високо качество при работата с
клиентите на услугата.

9. Иновативността на Закона за социалните услуги е и в създаването на условия за
предоставяне на интегрирани и комплексни социални услуги, и насърчаването на
взаимодействието между доставчиците
и представителите на
здравната,
образователната и правната системи. Това са важни фактори, които издигат социалната
подкрепа към децата и хората в нуждата на по-високо ниво отговаряйки на европейските
стандарти за най-високо качество в предоставянето услуги.
В заключение, ние сме убедени, че Законът за социалните услуги гарантира спазването на
правата на всички български граждани, развитието на социалната система и напредъкът на
цялото общество.
Затова призоваваме народните представители от всички парламентарни групи да проявят
мъдрост и отговорност към децата и семействата, като отхвърлят на внесените два
законопроекта - за отмяна на Закона за социалните услуги, 954-01-76 от 06.11.2019 г., и за
изменение и допълнение на Закона за социалните услуги, 954-01-81. За да гарантираме достоен
живот на всички български граждани.

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“
София
27.11.2019 г.

