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Programové obdobie 2007 – 2013
Východiskový a očakávaný stav

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Situácia na trhu práce v  Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom znevýhodnených 
V rámci jednotlivých územných krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Zmiernenie nepriaznivého vývoja v nezamestnanosti napomáhajú riešiť AOTP, zamerané na podporu zamestnanosti, na podporu pri začleňovaní UoZ, ZUoZ do pracovného procesu, a to zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, zvýšením motivácie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest, určených na realizáciu opatrení pred povodňami a na riešenie mimoriadnych situácií, prostredníctvom podpory zamestnávania UoZ na tento účel, zvýšením uplatnenia UoZ na trhu práce formou samozamestnania a podporou mobility za prácou, získavania pracovných skúseností a odborných zručností absolventov škôl v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom vykonávania aktivačnej činnosti a podporu UoZ so zdravotným postihnutím.
Narastá nezamestnanosť ZUoZ (podľa § 8 ods.1 zákona o službách zamestnanosti), kde patria  najmä dlhodobo nezamestnaní UoZ, mladí ľudia – absolventi škôl, UoZ so zdravotným postihnutím, starší občania a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi. V rámci štruktúry UoZ pretrváva viac ako 50 %-tný podiel dlhodobo nezamestnaných. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým tým, že skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízkokvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je najťažšie uplatniteľná na trhu práce. Pri zvýšenom dopyte po pracovnej sily na trhu práce dochádza k obsadzovaniu novovytvorených pracovných miest v prvom rade kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou s vybudovanými pracovnými návykmi.
Mladí ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva ohrozené rizikom chudoby a sociálnym vylúčením práve v dôsledku ich nezamestnanosti. Posilnenie postavenia absolventov škôl a vytvorenie priaznivých podmienok, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a pracovať, je z hľadiska zdravého hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu nevyhnutné. Je veľmi dôležité, aby sa každému mladému jednotlivcovi poskytla možnosť využiť svoj potenciál a prispieť tak k sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Nezamestnanosť mladých často vyúsťuje do dlhodobej nezamestnanosti, či neaktivity. 
Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu UoZ, ktorá potrebuje určitú pomoc pri začleňovaní na trh práce. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorá bude realizovaná prostredníctvom tohto projektu a v rámci aktívnych opatrení na trhu práce je zameraná na podporu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie alebo záujemcami o zamestnanie. Projekt v súlade so zákonom o službách zamestnanosti bude zameraný aj na občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť. 
Dlhodobá nezamestnanosť  sa stáva zložitým sociálnym a ekonomickým  problémom. Čím dlhšie sú ľudia nezamestnaní, tým majú menšiu  nádej na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu. Zároveň spôsobuje zmeny v štruktúre osobnosti. Dochádza k psychologickým premenám jedinca: zmena vo vnímaní času (rozbitie časovej štruktúry dňa – zmazanie rozdielov medzi prácou a voľným časom), emocionálna labilita, zníženie až strata sebadôvery, pocity úzkosti a bezmocnosti v extréme končiace samovraždami a iné. 

Cieľová skupina
Charakteristika cieľovej skupiny podľa zákona o službách zamestnanosti:

Uchádzač o zamestnanie
Občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:
	nie je zamestnanec podľa § 4 zákona o službách zamestnanosti, ak tento zákon neustanovuje inak,

neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
vykonáva zárobkovú činnosť za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov)  alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov (napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník); uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem zo zárobkovej činnosti, najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti a preukázať skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods.5 zákona o službách zamestnanosti. 

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 ods.1 zákona o službách zamestnanosti je UoZ, ktorý je: 
a)  občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej
forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
b)  občan starší ako 50 rokov veku,
c)	občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
d) občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,
e) 	rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu (§ 44 ods. 3 písm. a) a b), § 56 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku) alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu (§ 49 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) starajúca sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
f) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
g) občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania, a
h) občan so zdravotným postihnutím,
i) 	občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,
j)  štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl,
k) občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu (§ 63 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 348/2007 Z. z.), alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,
l)  občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,
m)občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody,
n) občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,
o) občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu (§ 31 a 32 Trestného zákona), ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.
Občan so ZP je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. , zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu  (Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutým zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.
Zamestnávateľ je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere, alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Do projektu bude celkovo zapojených 38 000 osôb cieľovej skupiny, z toho 21 000 mužov 
a 17 000 žien. 
Realizácia národného projektu prispeje najmä k:
zlepšeniu využívania AOTP, s osobitným dôrazom na ZUoZ a osoby ohrozené sociálnou exklúziou s cieľom napomôcť ich začleneniu na trh práce;
zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov v rámci chránených dielní a chránených pracovísk;
zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre evidovaných nezamestnaných v rámci podporovaného trhu práce a pre občanov so ZP;
zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov pre UoZ z radov znevýhodnených skupín na trhu práce a na miestnej úrovni, najmä v okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti ako je celoslovenský priemer;
zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi pri zamestnávaní občanov so ZP;
podpore vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti;
podpore zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vytváraním pracovných miest;
zvýšeniu motivácie pre zotrvanie v zamestnaní pre zamestnancov s nízkymi mzdami,
zmierneniu regionálnych nerovností na trhu práce podporou pracovnej mobility;
zvýšeniu zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných UoZ – obnovou pracovných návykov potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce;
zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi pri zamestnávaní evidovaných nezamestnaných UoZ;
zamestnanosti absolventov škôl – získaním pracovných návykov a praktických skúseností,
získaniu pracovných skúseností UoZ formou dobrovoľníckej aktivačnej činnosti;
realizácii aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj prispeje k podpore a udržaniu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných UoZ, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; 
obnoveniu pracovných návykov UoZ zaradených do projektu v rámci realizácie  opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie a v poskytnutí zdrojov pracovného príjmu po obdobie podporovaného PM, čo prispieva k boju proti chudobe a sociálnej inklúzie. 


 Podrobný popis hlavných aktivít
Hlavnou aktivitou projektu sú „Aktívne opatrenia trhu práce“ realizované podľa §§ 49, 50, 50a, 50c, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 56, 56a, 57, 59, 60  zákona o službách zamestnanosti.
Projekt realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ústredie) a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrady) v rámci západného, stredného a východného Slovenska.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  zabezpečuje činnosti v rámci realizácie NP: 
	riadenie projektu, tak aby bolo v  súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím, ako aj v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a  príslušnými právnymi predpismi SR a Európskej únie, 

metodické usmerňovanie úradov,  verejné obstarávanie na podporné aktivity, nákup tovaru a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania,
publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom RO pre informovanie a publicitu.
	Úrady – partneri projektu, zabezpečujú najmä realizáciu predmetných  AOTP, t.j. prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, prijímanie žiadostí od zamestnávateľov, vypracovávanie dohôd medzi úradom a zamestnávateľom, vykonávanie kontroly v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými právnymi predpismi (zákon NR SR č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej  správe v znení neskorších predpisov), vypracovávanie a podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku, resp. oznámení o poskytnutí príspevku, a vyplácanie príspevkov vo svojej územnej pôsobnosti. Úrady budú poskytovať príspevky v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti a vyhláškou MPSVR SR č.44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci riadenia projektu budú úrady zabezpečovať aj nákup tovaru a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania zabezpečovaného ústredím.
Opatrenia realizuje úrad spolu s konečnými užívateľmi. Konečný užívateľ je orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej prijímateľ realizujúci národný projekt, poskytuje finančné prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe podmienok určených zmluvou o poskytnutí NFP.

Podrobný popis nepriamych aktivít (riadenie a publicita a informovanosť)
Aktivita  Riadenie projektu
Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím, podľa ktorej poskytovanie príspevkov realizujú úrady. Verejné obstarávanie na podporné aktivity, metodické usmerňovanie úradov a sumarizovanie údajov bude zabezpečovať ústredie. Nákup tovaru a služieb od vybraného dodávateľa budú zabezpečovať ústredie a úrady.

Aktivita  Publicita a informovanosť 
Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
V zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu bude publicita projektu realizovaná najmä prostredníctvom informačných a propagačných materiálov. Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.
Plagáty, letáky, samolepky budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF,  logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, informácie o projekte budú vyhotovené  za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú umiestnené v priestoroch, kde sa vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF. 
Propagačné materiály budú určené  pre cieľové skupiny a verejnosť. Prostredníctvom nich prijímateľ informuje, že aktivity, ktoré sa realizujú a príspevky, ktoré získavajú sa uskutočňujú  vďaka pomoci EU, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutých z ESF.
Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná ústredím. 









