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Zákon o sociálnej práci ako inšpirácia

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky pozvalo na diskusiu o vecnom zámere pripravovaného zákona o sociálnych pracovníkoch a profesijnej komore kolegov
zo Slovenska. MPSVR SR totiž nedávno predstavilo návrh zákona o sociálnej práci, ktorý je aktuálne prerokovávaný v NR SR. 

09.05.2014

Pietna spomienka na obete pracovných úrazov

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa za účasti vzácnych hostí konalo na ministerstve pietne spomienkové zhromaždenie. 

09.05.2014

Minister prevzal záštitu nad sympóziom

V dňoch 5.-7. mája 2014 sa v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo medzinárodné sympózium zamerané na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. 

 

29.04.2014

Minister otvoril najväčší pracovný veľtrh

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter dnes ráno otvoril štvrtý ročník najväčšieho pracovného veľtrhu na Slovensku Job Expo 2014. Pozvanie prijal aj premiér
SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. 

22.04.2014

Nezamestnanosť sa znížila aj v marci

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci tohto roka 13,28 %. V porovnaní s februárom 2014 poklesla o 0,21 p.b. a medziročne sa znížila o 1,40 p. b.. Od začiatku
minulého roka nezamestnanosť na Slovensku postupne klesala, výnimkou boli len mesiace september 2013 a január 2014, kedy zaznamenala mierny nárast. 

16.04.2014

Ministerstvo sa mení na galériu

Priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR spestrujú umelecké diela mentálne znevýhodnených ľudí z neziskovej organizácie Lepší svet. Autori ich vytvorili v
spolupráci s výtvarníkom Ferom Guldanom. K nahliadnutiu sú pre širokú verejnosť a po skončení podujatia si ich budete môcť zakúpiť. Výťažok z predaja pôjde na podporu
ľudí s mentálnym znevýhodnením. 

 

10.04.2014

Pracovný veľtrh JobExpo 2014

Príďte si nájsť prácu na veľtrh pracovných príležitostí JobExpo 2014, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre. Na
výstavnej ploche viac ako 11 000 štvorcových metrov ponúknu tisícky pracovných miest zamestnávatelia zo Slovenska aj zahraničia. 

04.04.2014

69. výročie oslobodenia Bratislavy

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš a vedúci služobného úradu Jozef Vančo si pietnym aktom kladenia vencov
uctili 69. výročie oslobodenia hlavného mesta SR spod fašistickej okupácie. 

04.04.2014

Veľvyslanec USA ocenil riaditeľku

Veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick ocenil riaditeľku Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na MPSVR SR za jej prácu v presadzovaní rodovej
rovnosti. Cenu Women of Courage dostala Oľga Pietruchová za zasadzovanie sa o dodržiavanie a propagáciu práv všetkých ľudí. 

 

26.03.2014

Veľkonočné trhy chránených dielní na ministerstve

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj tento rok podporilo hendikepovaných formou Veľkonočných trhov chránených dielní. Zamestnanci a široká verejnosť si mohli
kúpiť veľkonočné ozdoby, výrobky či dobroty a zároveň prispieť tým, ktorí to najviac potrebujú. 

25.03.2014

Časopis o sociálnej práci a politike

Fond sociálneho rozvoja ponúka širokej verejnosti online časopis „Sociálna spoločnosť“. Populárno-náučný občasník vychádza podľa aktuálneho diania v organizácii a v
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oblasti sociálnej práce a politiky. 

20.03.2014

Nezamestnanosť sa znížila

Nezamestnanosť sa vo februári znížila medzimesačne, aj medziročne. Môže za to nižší počet novoevidovaných uchádzačov o zamestnanie a stabilný počet umiestnených na
trh práce. Pozitívom je aj mierny nárast voľných pracovných miest evidovaných úradmi práce. 
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