 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Конфликт на интереси - декларации 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: . Информационна кампания популяризира възможностите за намиране на работа за младежи в Смолян Министерството на труда и
социалната политика ще проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за намиране на работа и за обучение на
младежи до 29 години. На 24 февруари от 11.30 часа в Регионалния исторически музей в Смолян експерти ще информират безработните за
услугите, предоставяни от бюрата по труда, възможностите за професионално обучение в Българо-германския център за професионално
обучение към Министерството на труда и социалната политика, възможностите за включване в образователната система. По-добрата
осведоменост сред младежите ще ги мотивира да бъдат активни в търсенето и започването на работа, както и да се включат в обучения и
образователни програми. С информационни щандове ще участват представители на местния бизнес, национално представителните
организации на работниците и служителите. За участие са поканени безработни младежи от Смолян и региона. Кампанията в Смолян е
третият от общо шестте информационни дни, които се осъществяват в изпълнение на Проект VS/2016/0050 „Повишаване на
информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България“, финансиран по Програма на Европейския съюз за заетост
и социални иновации и изпълняван от Министерството на труда и социалната политика. Следващите информационни дни ще се проведат в
Монтана (март), Русе (април) и Хасково (май). EN ISO 9001:2008 "Административно обслужване на физически и юридически лица" © 2014
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