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Соціальні послуги: децентралізація та ринок
20 березня 2014 року в Міністерстві соціальної політики України пройшов круглий
стіл з обговорення нової редакції Закону України «Про соціальні послуги». Ініціаторами
засідання виступили Департамент соціальних послуг Міністерства соціальної політики,
Підкомітет з реформування соціальних послуг Комітету з питань формування державної
політики у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним
громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення Громадської ради при МСП.
В засіданні круглого столу прийняло участь біля 30 представників недержавних та
міжнародних організацій та міжнародних проектів.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news?id=947

Питання щодо визначення потреб в соціальних послугах:
Методичні рекомендації чи Порядок визначення
Стратегія реформування системи соціальних послуг передбачає запровадження
механізмів бюджетного фінансування соціальних послуг, що надають недержавні
організації. Децентралізація соціальних послуг дозволяє перейти від фінансування
затратних установ до фінансування кожного конкретного українця, який опинився в
складних життєвих обставинах.
Важливим елементом системи надання соціальних послуг є визначення потреб
адміністративно-територіальних одиниць в соціальних послугах. Наказом Мінсоцполітики
№ 648 від 15.10.2012 року були затверджені Методичні рекомендації визначення потреб
населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах. Впродовж
січня 2014 року недержавні організації, які надають соціальні послуги в сфері протидії
епідемії ВІЛ/СНІД та туберкульозу готували данні щодо соціальних послуг, які надають
недержавні надавачі.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=944

Комплексні реформи від громадянського суспільства.

6 березня 2014 року в приміщенні МБФ «Карітас України» пройшло засідання
спільне засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру
перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України та Штабу
соціальних реформ. Основна тема засідання - обговорення пакету комплексних
пропозицій для реформування соціальної сфери. В засіданні також прийняв участь
міжнародний координатор Робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства Ростислав Дзундза.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news?id=945

Громадська експертиза: аналіз минулого та пропозиції на майбутнє
Нова команда Кабінету міністрів України отримала в спадщину пустий бюджет та
уражену корупцією систему державного управління. Режим Януковича замість держави
збудував кримінальну вертикаль, в який корупція та маніпулювання громадською думкою
стало основним інструментом забезпечення «стабільності» та «покращення». Багато
нарікань в реалізації корупційних схем з боку ЗМІ отримувала колишня очільниця
Міністерства соціальної політики Наталія Королевська.
Хоча Майдан практично не висував соціальні вимоги, багато недержавних
організацій, які працюють в соціальній сфері приймали активну участь в Євромайдані та в
подальших революційних подіях, які призвели до повалення режиму Януковича.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=943

Штаб соціальних реформ: кроки соціального реформування
Створений недержавними організаціями у грудні 2013 року як майданчик для
розробки
стратегії
реформування
соціальної
сфери
Штаб
соціальних
реформ, ЗВЕРТАЄТЬСЯ до Верховної Ради України, до лідерів Майдану, активістів
недержавних організацій та профспілок.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=941

Форум громадянського суспільства: на порядку денному соціальний розвиток.
В приміщенні Всеукраїнського Альянсу Профспілок 14 лютого 2014 року пройшла
спільна зустріч Штабу соціальних реформ та Робочої групи Соціальний діалог та
справедливість Форуму громадянського суспільства східного партнерства.Зустріч
пройшла у форматі засідання ініціативної групи по проведенню Другого Форуму
громадянського суспільства.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=940

Нове законодавство для соціальних послуг - Громадське обговорення
8 лютого 2014 року в Міністерстві соціальної політики України пройшло громадське
обговорення нової редакції Закону України «Про соціальні послуги», ініціаторами якого
виступили Департамент соціальних послуг Міністерства соціальної політики,
Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики Центра перспективних
соціальних досліджень МСП та НАН України, Підкомітет з реформування соціальних
послуг Комітету з питань формування державної політики у сфері надання соціальних
послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально
вразливим верствам населення Громадської ради при МСП. Захід було проведено за
сприянням ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» в рамках проекту «Розширення
доступу до якісних медичних та соціальних послуг в сфері протидії ВІЛ та ТБ» за
підтримки ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" за кошти Глобального Фонду з боротьби з
ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією. В Громадських слуханнях прийняло участь
більш ніж 30 представників недержавних та міжнародних організацій та міжнародних
проектів.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=935
Які закони необхідно змінити
задля реформування системи надання соціальних послуг?
22 січня 2014 рокупройшло засідання Координаційно-експертної ради з питань
соціальної політики Центра перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та
НАН України. В засіданні, яке пройшло в приміщенні Всеукраїнського Альянсу
Профспілок. Метою засідання стало обговорення пріоритетних напрямків діяльності
Координаційно-експертної ради в сфері реформування системи надання соціальних
послуг. Учасники засідання розглянули пакет нормативно-правових документів які
необхідно прийняти у 2014 році задля забезпечення реформування системи надання
соціальних послуг.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=951
Практичні поради НУО, які надають соціальні послуги,
щодо участі в оцінці потреб в соціальних послугах: ЩО? ХТО? КОЛИ?
ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» пропонує НУО, що надають соціальні
послуги, покрокову інструкцію тапакет нормативно-правових документів. Ці
інформаційно-методичні матеріали допоможуть забезпечити врахування послуг, які
НУО надають певним соціальним групам, в загальні потреби в соціальних послугах на
рівні області чи міста.
Якщо Ваша організація:
- забезпечує надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах та зацікавлені в соціальному замовленні

- адвокатує збільшення або запровадження соціальних послуг для певних соціальних
груп
- адвокатує виділення бюджетних коштів для надання соціальних послуг
участь в оцінці потреб адміністративно-територіальних одиниць в соціальних
послугах, має бути одним з ваших перших практичних кроків.
Детальніше: http://www.hiv.org.ua/news/content?id=929
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Бюлетень підг отовлено ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних орг анізацій» в рамках
реалізації проекту

«Побудова

життєздатної системи комплексних послуг з

профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, дог ляду та підтримки для уразливих г руп
та ЛЖВ»

за підтримки ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» за кошти

Глобальног о Фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією.

