 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: .
Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г. Повишаването
на участието на жените на пазара на труда и намаляването на разликите между половете в заплащането и доходите са сред основните
приоритети в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеност на жените и мъжете за периода 2019-2020 г., който беше
одобрен от правителството. Сред останалите приоритетни области са борбата с насилието, основано на пола, защита и подкрепа на
жертвите, както и насърчаването на равенството в процесите на взимане на решения. Планирани са и мерки за по-добро съвместяване на
професионалния и личния живот на родители с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез полагане на грижи за деца. Планът
включва и дейности за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни самотни родители (осиновители) и/или майки
(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. Предвижда се да се проведат кампании за повишаване на чувствителността на обществото
срещу насилието, основано на пола, и за по-доброто разбиране на ролята на институциите в борбата срещу него. EN ISO 9001:2015
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