 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 Русинова представи възможностите за младежка заетост на форум за Северозападна България Заместник-министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова представи днес възможностите за младежка заетост на заключителна среща по проект „Структурен
диалог: Говори Северозападът“. Целта на форума, в който участваха младежи, експерти от Министерството на труда и социалната
политика, Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката, е да засили връзката на образованието с
пазара на труда. През последните 3 г. безработицата в България е рекордно ниска. В момента е около 5 процента като прогнозите са тя все
повече да спада, отбеляза заместник-министър Русинова. В Северозападна България в районите Враца, Видин и Монтана безработица сред
младите хора варира между 13 и 15 процента. Заместник-министър Русинова представи мерките на МТСП за стартиране и осигуряване на
трайна младежка заетост, като постави акцент върху регионалното им изпълнение. Сред най-успешните програми е схема „Младежка
заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), която и в момента е отворена в Бюрата по труда. По нея
около 500 младежи от област Видин са минали през програма за стажуване или обучение на работното място. От тях 150 са останали да
работят при същия работодател. В област Враца 852 младежи са били включени в програмата, 543 от тях са останали на същото работни
място. Близо половината от 500-те младежи, включени в област Монтана, са намерили своята постоянна заетост. От тази седмица с нов
прием на заявките стартира проект „Родители в заетост” по ОПРЧР за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна
възраст не са записани в детска ясла или градина. Новост в проекта е, че многодетните родители могат да се възползват от програмата до
навършване на 12 години на детето. Русинова допълни, че в началото на февруари с допълнителна мярка по ОПРЧР ще продължи
подкрепата за предприемачеството за младежи и социални предприятия. Предприятията, реализирани с национално или европейско
финансиране ще могат да използват консултантски услуги. В рамките на този програмен период ОПРЧР дава възможност и за
микрокредитиране и микрофинансиране. Кредитите за младежи до 29 г. за стартиране на собствен бизнес са между 5 000 и 50 000 лв. 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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