Резолюция № 4
Социално осигуряване, социална защита и социално включване
Като отчита особено продуктивното си участие в изготвянето на
стратегията и рамката за усъвършенстване на пенсионната реформа в духа
на националните особености и приоритетите на „Зелената книга” на ЕК;
Като отчита липсата на стратегия и катастрофалното състояние
на здравното осигуряване и здравеопазването в България;
Като взема предвид крайната бедност, в която живее населението
и необходимостта от социална защита и социално включване на лицата в
неравностойно положение;
КТ „Подкрепа” поема тежката отговорност да работи за:
І. По пенсионно осигурителната система:
-спазване споразумението по пенсионната реформа от всички
следващи правителства до 2035 г.;
-финансова стабилизация на първия стълб от пенсионната система;
-трайно и оптимално решение за ранното пенсиониране,
съществуването и действието на професионалните пенсионни фондове;
-развитие и стабилизиране на втория стълб на пенсионната система в
посока универсални пенсионни фондове;
-насърчаване на доброволните схеми за допълнително пенсионно
осигуряване;
-достигане на заместващ доход от пенсии на нивото на Европейския
съюз – до 70 – 75 %.
ІІ.По здравеопазването и здравното осигуряване
• Ефективна промяна и усъвършенстване на законодателството и
подзаконовата уредба на здравеопазването и здравното осигуряване,
осигуряващи:
-здравна профилактика и качествено здравно обслужване на
населението, в т.ч. в икономически изостанали и отдалечени райони и
такива със смесено население;
-гарантиран достъп до здравна помощ за децата, старите хора и
хората в неравностойно положение;
-възможността за активна позиция и засилено влияние на
синдикатите и на гражданските организации на потребителите на здравни
права във формирането на здравната, в т.ч. лекарствената политика, както
и в управлението и контрола на средствата за здравеопазване;
-провеждане и финализиране на здравната реформа.

• Социална защита и социално включване на лицата и групите в
неравностойно социално-икономическо положение на принципите на
солидарността, социалната справедливост и личната и обществена
отговорност, като за целта се:
-внесат корекции в действащите закони, уреждащи закрилата на
детето, семейните отношения, интеграцията на хората с увреждания,
социално подпомагане и се промени и усъвършенства подзаконовата
нормативна уредба по начин, гарантиращ осигуряване на социални права,
в т.ч. и според Европейската социална харта;
-осигури равен старт за лицата и групите в неравностойно положение
и подкрепа за водене на независим и достоен живот и за включване във
всички сфери на обществено-икономическия живот;
-гарантира равнопоставеност и равен достъп до пазара на социалните
услуги, в т.ч. за финансиране на инвестиции и издръжка, за всички правни
субекти – юридически и физически лица;
-активизира самостоятелното и съвместно с други граждански
организации участие на КТ „Подкрепа” в национални, регионални и
общински програми и проекти за социална защита и социално включване,
в т.ч. и по линия на европейските структурни и кохезионния фонд.

