 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 представи Стратегията за възрастните хора в Стара Загора и Смолян Заместник-министърът на труда и социалната
политика Султанка Петрова представи Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в Стара Загора и Смолян. Срещите
със социалните партньори, централната и местната власт и други заинтересовани страни са част от информационната кампания на МТСП
„Промяната е в нашите ръце“ .
Основната цел на стратегията е създаване на 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. Насърчаването на
активния живот в сферата на заетостта, самостоятелния живот, както и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на
национално и регионално ниво, са основните приоритети на стратегията. „През 2018 г. стартира проект „Патронажна грижа“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По нея се осигуряват интегрирани здравни и социални услуги в домашна среда“,
каза зам.-министър Петрова.
На срещите експерти от МТСП представиха новия Закон за предприятията на социалната и солидарна
икономика и утвърдената Методика за оценка на социалната добавена стойност. 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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