 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 Международна министерска
конференция за демографските предизвикателства ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА Жизнен стандарт РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ Харта на клиента Европейска гаранция за младежта ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ Европейски
интеграционен фонд Служби по трудови и социални въпроси на МТСП към посолствата на Република България Фонд "Условия на труд"
ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА СИНДИКАЛНИТЕ И
РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и
практики" Международна министерска конференция за демографските предизвикателства Инициатива „Подкрепи една мечта” Приоритети
на Българското председателство на Съвета на ЕС Парламентарен контрол Националния комитет по международно хуманитарно право
Какво трябва да знам за Брекзит Корпоративна социална отговорност Проект „Красива България“ Кариерни форуми 2020 Антикорупция
Международна министерска конференция за демографските предизвикателства ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА На 12 и 13 май 2016 г.
Министерството на труда и социалната политика, с подкрепата на Министерството на външните работи, организира международна
министерска конференция на тема: „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа“. Конференцията е организирана в рамките на Програмата на българското Председателство (2015-2016 г.) на Процеса
за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Целта на конференцията е да се дискутира демографската ситуация в региона, общите
тенденции и предизвикателства, както и да бъдат набелязани възможности за сътрудничество в тази област. Специален акцент ще бъде
поставен върху управлението на демографските предизвикателства чрез предприемане на политики и мерки за развитие на качеството на
човешкия капитал, насърчаване на мобилността на работната сила, подкрепа за младежката заетост, насърчаване на активния живот на
възрастните хора и солидарността между поколенията. За участие в конференцията са поканени представители на високо ниво от 13-те
страни-участнички в ПСЮИЕ, Фонда за население на ООН, Икономическата комисия за Европа на ООН, Международната организация на
труда и Европейската комисия. От българска страна се очаква участие на ведомствата, представени в Националния съвет по демографска
политика.
Kosovo Demographic Profile
Обръщение на еврокомисар Мариане Тисен към делегатите на Международната конференция по
демография
Министър Калфин: България става регионален център за демографски инициативи
„Избрахме конференцията да е посветена
на демографията, тъй като тази тема е приоритет за България. Вярваме обаче, че за преодоляване на демографските предизвикателства,
които са общи за всички в региона, са необходими дългосрочни, обединени и целенасочени мерки. България ще подкрепи и насърчава
всички общи и координирани действия за промяна на негативните процеси. Надяваме се заедно с останалите страни от Югоизточна Европа
да влезем в интензивна експертна комуникация, така че заедно да изработим инструментариум за преодоляване на негативните тенденции".
Това заяви днес вицепремиерът и министър на труда и социалната политика в оставка Ивайло Калфин, който откри международната
министерска конференция „Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа“. Форумът се провежда в рамките на Програмата на българското Председателство (2015-2016 г.) на Процеса за
сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). „Работата по време на министерската конференция се очаква да задълбочи и да издигне
на ново равнище нашето сътрудничество в областта на демографската политика“, заяви Ивайло Калфин. Той поясни, че страните от
региона могат да си сътрудничат, чрез предприемане на общи политики и мерки за развитие на качеството на човешкия капитал,
насърчаване на мобилността на работната сила, подкрепа за младежката заетост, насърчаване на активния живот на възрастните хора и
солидарността между поколенията. България инициира идеята за прилагане на цялостен и дългосрочен стратегически подход за
управление на демографските промени в условията на взаимна координация в региона. „Такова е и становището, около което се обединяват
страните от ПСЮИЕ в декларацията, която е предложена за приемане в рамките на конференцията“, допълни още Калфин.
Снимки от
събитието Съвместна декларация на министрите на труда и социалните политики на страните - участнички в ПСЮИЕ, приета по време на
международната конференция Joint Declaration by Ministers in charge of labour and social policies of the SEECP Participants at the Conference
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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