 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: . Зам.министър Петрова откри форум за развитието на социалната икономика Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка
Петрова откри кръгла маса в София на тема „Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град“. В нея
взеха участие Стилиян Баласопулов, председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, представители на
МТСП, Областната администрация на област София-град, Столична община, научните среди, социални предприятия и местната общност.
Социалните иновации и партньорствата са изключителбно важни за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество.
Те дават тласък за решаването на възникнали социални проблеми по иновативен начин. Без съвместни действия на различни равнища, без
споделена отговорност, без насърчаване на социалните иновации в решаването на социални проблеми, реалните и качествени резултати
биха били ограничени като ефект и приложно поле, заяви зам.-министър Петрова. България за пореден път в рамките на тази година, в
която страната ни бе председател на Съвета на ЕС, е домакин на значимо събитие в областта на социалната и солидарна икономика, което я
превръща в притегателен център за дискусии и обмяна на опит в тази област. Министерство на труда и социалната политика подкрепя
дейности и инициативи, които имат потенциала да влияят върху вземането на решения и формирането на политики, водещи до подобряване
жизненото равнище на различни уязвими групи от населението. Нашата политическа подкрепа се изразява в създаването на условия, които
да благоприятстват разгръщането потенциала на социалните предприятия, каза още зам.-министърът. По-късно зам.-министър Петрова
откри научно-практическа конференция на тема „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“.
Конференцията се състоя като част от Регионалния форум за социално предприемачество, а основен фокус на дискусиите бяха
организацията, стратегическото управление, финансирането и развитието на човешките ресурси при социалните предприемачи. С
приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика изпълняваме мерките, заложени в Управленската програма
на правителството, насочени към създаване на благоприятна среда за обособяване на сектор на социалната и солидарна икономика и
прилагане на иновативни модели на социално предприемачество. Приоритетното извеждане на социалната и солидарна икономика е
свързано и с Европейския стълб на социалните права, където социалната икономика има ключова роля за неговата реализация, заяви зам.министър Петрова. 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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