 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: . Министърът
на труда и социалната политика посети социални услуги в Елена Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети
Дневния център за деца и /или младежи с увреждания, нов Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания и Центъра за ранно
детско развитие по проект Социално включване в гр. Елена. Той се запозна с предлаганите дейности на трите социални услуги и благодари
на общината и служителите за доброто качество на тяхното предоставяне. В момента Дневният център се посещава от 28 деца и младежи с
увреждания.
С тях работят възпитател, социален работник, психолог, рехабилитатор, логопед и педагог. Младежите са включени в
различни занимания по приложно изкуство и арт терапия, участват в трудотерапия, готварство, цветарство и музикотерапия.
По време на
работната си визита в гр. Елена министър Петков се срещна с кмета на общината Дилян Млъзев и със заместник-кмета по хуманитарни
дейности Десислава Шопова. Те обсъдиха развитието на социалните услуги в общината, състоянието на пазара на труда и заетостта в
региона. В рамките на посещението си министър Петков взе участие в работно съвещание на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“. На срещата бяха отчетени резултатите от инспекционната дейност на агенцията за първото полугодие на 2019 г. и
специализираните проверки от контролните органи за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. EN ISO 9001:2015
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