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Spolu chránime deti pred násilím

Druhá polovica novembra sa nesie v znamení viacerých medzinárodných dní, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí. Pri tejto príležitosti sa uskutočňujú
viaceré podporné aktivity s cieľom poukázať na problematiku násilia páchaného na deťoch. 

13.11.2015

Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Rokovania s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb pokračujú. Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ich prijal štátny tajomník Jozef Burian.

13.11.2015

Medzinárodný deň nevidiacich

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si aj tento rok pripomína Medzinárodný deň nevidiacich. Každoročne pripadá na 13. novembra. V slovenskej populácii je
zhruba 1,5 % osôb so zrakovým postihnutím. 

 

12.11.2015

Kraje dajú v roku 2016 na sociálne služby o 8,2 mil. eur viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter dnes rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb. 

06.11.2015

Slovenský Volkswagen nemení plány výroby

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a vedenie Volkswagen Slovakia rokovali o personálnej politike, pracovno-právnej legislatíve a vzdelávaní zamestnancov. 

27.10.2015

Informácia k národným projektom v programovom období 2014 - 2020

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vníma pozitívnu spätnú väzbu v súvislosti s končiacimi sa národnými projektmi Terénna sociálna práca, Komunitné centrá a
Podpora opatrovateľskej služby, ktoré realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR. V súčasnosti sa finišuje s ich opätovným nastavením. 

 

26.10.2015

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo finále

Vďaka operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý v týchto dňoch končí, sa podarilo dlhodobo nezamestnaným nájsť prácu, zamestnať takmer 13-tisíc
mladých ľudí, nezamestnaným zabezpečiť rekvalifikáciu, časť z nich zapojiť do obnovy hradov a zámkov. 

26.10.2015

Stretnutie ministra a premiéra so seniormi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a premiér Robert Fico sa na Úrade vlády SR stretli s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku. Na pracovnom
obede hodnotili jednotlivé kroky vlády smerom k dôchodcom. 

19.10.2015

Minister na celoslovenskom stretnutí seniorov

Október už tradične patrí seniorom. Organizácia spojených národov vyhlásila v roku 1990 prvý októbrový deň za Medzinárodný deň starších ľudí. Odvtedy, je to už 25 rokov,
sa v tomto mesiaci konajú rôzne podujatia venované skôr narodenej generácii. 

 

19.10.2015

Nezamestnanosť v septembri mierne stúpla

Do evidencie nezamestnaných pribudli v septembri tisícky maturantov. Miera evidovanej nezamestnanosti sa tak oproti augustu zvýšila o 0,06 percentuálneho bodu a dosiahla
úroveň 11,38 %. Medziročne poklesla o 1,06 p.b.. 

17.10.2015

Medzinárodný deň boja proti chudobe

Slovo chudoba sa častejšie skloňuje 17. októbra už viac ako dve desaťročia. V roku 1992 bol oficiálne tento deň uznaný Organizáciou spojených národov. Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR sa do boja proti chudobe systematicky zapája a sleduje cieľ zvyšovania, respektíve neznižovania životnej úrovne ľudí na Slovensku. 

16.10.2015
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Minister medzi dvomi generáciami

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter zavítal medzi seniorov a študentov v Senior dome Terézia v Holíči. Zariadenie každoročne pri príležitosti mesiaca úcty k
starším organizuje medzigeneračné stretnutie klientov a aktívnych seniorov mesta so študentmi. 
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