 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 одобри Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.) Правителството прие
Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.). Стратегическият документ отговаря на
предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната
област, с акцент върху насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот. Основната цел на стратегията
е да се създадат условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им
участие в икономическия и социален живот на обществото. Националната стратегия за активен живот на възрастните хора ще замени
действащата до момента Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) с цел осигуряване на
приемственост и адекватно използване на натрупания опит. Чрез подготовката на документа правителството реагира своевременно на
възникналата необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне специално внимание на
участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора. Приоритетите на документа са свързани с насърчаване на
заетостта, активното участие в обществото, създаването на възможности за самостоятелен живот и на капацитет и благоприятна среда за
активен живот на възрастните на национално и регионално ниво. В рамките на всеки от приоритетите са разписани мерки, чието
изпълнение ще се проследява чрез двугодишни планове и двугодишни отчети. Първият план за изпълнение на Стратегията ще се отнася за
периода 2019 - 2020 г. Като нов акцент в документа може да бъде откроен Индексът на активния живот на възрастните хора. Индексът ще
бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки за изпълнение на стратегията. Той позволява обективен мониторинг на
степента, в която възрастните хора живеят самостоятелно, участват в платена заетост и социални дейности, както и способността им да
стареят по активен начин. 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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