 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 награди общините Бургас, Малко Търново и Средец за приноса им към социалното включване на уязвими групи
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова връчи почетни плакети и грамоти на общините Бургас, Малко
Търново и Средец за приноса им към социалното включване на представители на уязвими групи в рамките на изпълнението на програма
„Здраве и образование за всички“. С мерките и дейностите по проекта беше подобрен достъпа до социални, здравни и образователни услуги
на млади ромски семейства. Програма ЗОВ даде възможност на 2500 деца между 3 и 5 години да посещават редовно детска градина и
предучилищни групи. Над 2100 деца бяха върнати в класните стаи и получиха допълнителни уроци по български език, което повиши
тяхната грамотност и шансовете им за по-добър и качествен живот. Програмата се реализира с финансовата подкрепа на правителството на
Швейцария в Пловдив, Русе, Бургас, Монтана, Сливен и Шумен. От българска страна основен партньор по проекта е Министерството на
труда и социалната политика, като в него участват още министерствата на здравеопазването и образованието и науката. EN ISO 9001:2015
"Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014
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