 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 Султанка Петрова участва в представянето на резултатите от изследване за здравето и пенсионирането в Европа Заместникминистърът на труда и социалната Султанка Петрова взе участие в представянето на резултатите от изследване за здравето, стареенето и
пенсионирането в Европа - SHARE. Тя поздрави екипа, работил по проекта и изрази убеденост, че подобни проучвания помагат за
реализирането на по-целенасочени политики за подобряване на благосъстоянието на възрастните хора.
SHARE е мултидисциплинарно,
международно панелно изследване, на основата на което е създадена база данни за здраве, социално-икономически статус, семейни мрежи
на повече от 140 000 лица на възраст 50 и повече години. То се реализира в 27 държави-членки на Европейския съюз и Израел, а в България
е проведено за първи път през 2017г. У нас изследването се координира от екип на Института за изследване на обществата и знанието при
БАН (ИИОЗ-БАН). То дава представа за ключови общи и демографски процеси и тенденции, които би следвало да намерят отражение в
предприеманите публични политики.
В семинара взеха участие д-р Екатерина Маркова и д-р Габриела Йорданова от ИИОЗ, които
представиха данните от 2017 г. с презентация „Преходът от заетост към пенсиониране, анализ на данни от SHARE, 7 вълна”. Разгледани
бяха теорията и методологията на изследването, профилът на анализираните данни, преходът от заетост към пенсиониране, качество на
живот и плановете за ранно пенсиониране. Експертите направиха и сравнителен анализ със съседните държави Румъния и Гърция за
трудоспособната възраст, личната самооценка на здравето, здравния статус, плановете за ранно пенсиониране, профилът на заетите
планиращи ранно пенсиониране, както и други показатели. Значителните разлики между държавите са сериозно предизвикателство към
политиките на ниво ЕС и регионалните политики за развитие, категорични са те. 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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