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Programové obdobie 2007 – 2013

Východiskový a očakávaný stav

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Globálna hospodárska kríza výraznou mierou zasiahla oblasť zamestnanosti a v priebehu roka 2009 došlo k výraznému nárastu miery nezamestnanosti až o 4,27 bodu. V roku 2010 počet evidovaných nezamestnaných taktiež rástol hoci miera nezamestnanosti mierne poklesla o 0,2 bodu, nakoľko miera nezamestnanosti sa počíta z disponibilného počtu UoZ, t.j. UoZ, ktorí bezprostredne po ponuke voľného pracovného miesta môžu nastúpiť do pracovného pomeru. V roku 2011 ukazovatele o stave nezamestnanosti vykazujú neustály pomalý nárast. 

Zmiernenie tohto nepriaznivého vývoja je vo využívaní AOTP, zameraných na podporu zamestnanosti, a to zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, zvýšením uplatnenia UoZ na trhu práce formou samozamestnania a podporou mobility za prácou.

Projekt prostredníctvom vybraných AOTP reaguje na súčasnú situáciu na trhu práce. Pomáha pri začleňovaní UoZ a najmä ZUoZ do pracovného procesu a k výkonu SZČ, stimuluje zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest.

Ukazovateľ mesiac/rok
December 2008
December 2009
December 2010
September
2011 
 Počet uchádzačov o zamestnanie
248 556
379 553
381 209
390 559
Počet uchádzačov o zamestnanie - ženy
128 753
176 852
180 922
193 385
Podiel uchádzačov o zamestnanie - ženy
51,80
46,59
47,46
49,51
Počet občanov so ZP
7 747
10 159
11 218
12 528
Podiel občanov so ZP
3,12
2,68
2,94
3,21
Počet absolventov
16 472
29 237
31 013
34 025
Podiel absolventov
6,63
7,70
8,14
8,71
Počet dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov)
107 523
140 116
184 694
190 095
Podiel dlhodobo nezamestnaných 
43,26
36,92
48,45
48,67
Miera nezamestnanosti SR
8,39
12,66
12,46
13,37

Situácia na trhu práce v  Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná stúpajúcim trendom miery nezamestnanosti a zvyšovaním počtu evidovaných UoZ. Podľa štatistických zisťovaní ústredia bola v decembri 2010 miera evidovanej nezamestnanosti 12,46 %, čo v porovnaní s augustom 2011 znamená nárast o 0,91 p.b. Naďalej pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, pričom najnižšia miera nezamestnanosti bola v rámci Trnavského kraja 8,83 % (okres Galanta 6,93 %) a najvyššia miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji 19,35% (okres Rimavská Sobota 34,75%).

Stav UoZ v decembri 2010 dosiahol počet 381 209  osôb. V septembri 2011 vzrástol na 
390 559 osôb, čo je nárast o 9 350 osôb.

Jedným z fenoménov narastajúcej nezamestnanosti je vysoký podiel ZUoZ (podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti). Patria sem najmä dlhodobo nezamestnaní UoZ s nízkou úrovňou zručností a UoZ s kvalifikáciou, ktorá nezodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, mladí ľudia – absolventi škôl, UoZ so zdravotným postihnutím, starší občania a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi. V rámci štruktúry UoZ stále pretrváva takmer 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 sile na trhu práce dochádza k obsadzovaniu novovytvorených pracovných miest v prvom rade kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou s vybudovanými pracovnými návykmi.



Cieľová skupina
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  alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov; 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, a to v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o službách zamestnanosti. 

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 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 alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu13ab) 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) cudzinec, 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 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, ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.

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
Realizáciou národného projektu sa dosiahne začleňovanie UoZ a ZUoZ do pracovného procesu a k výkonu SZČ, stimulácia zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest a podpora mobility za prácou, motivácia UoZ prijímať aj nízko platené pracovné miesta, vrátane sezónnych pracovných miest.

Realizácia národného projektu prispeje najmä k:
zlepšeniu efektívnosti 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 pre UoZ z radov znevýhodnených skupín na trhu práce,
zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre evidovaných nezamestnaných v rámci podporovaného trhu práce,
zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest 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 evidovaných nezamestnaných UoZ,
zmiernenie regionálnych nerovností na trhu práce podporou pracovnej mobility. 




Spôsob realizácie projektu 

a) Štruktúra projektu 
Hlavné aktivity a podaktivity projektu
Začiatok hlavnej aktivity / podaktivity
Koniec hlavnej aktivity / podaktivity
Merateľný ukazovateľ výsledku
Merná jednotka
Počet jednotiek
Poskytovanie príspevkov
11/2011
10/2014
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu

Počet úspešne umiestnených UoZ

Počet novovytvorených pracovných miest


Počet






Počet



Počet
10 500






8 200



5 400


b) Podrobný popis hlavných aktivít
Hlavnou aktivitou projektu  je  poskytovanie príspevkov,  v rámci   AOTP podľa §§ 49, 50, 50a, 50c, 53, 53a, 53b  zákona  o službách zamestnanosti. Všetky príspevky s výnimkou § 53b zákona o službách zamestnanosti, majú obligatórny charakter, po splnení zákonom stanovených podmienok je na ich poskytnutie právny nárok. 

Ústredie bude pri realizácii projektu zabezpečovať najmä riadiacu a koordinačnú činnosť, komunikáciu vo vzťahu k Riadiacemu orgánu a aktivity s dopadom na celé cieľové územie.
Úrady – partneri projektu,  budú zabezpečovať najmä realizáciu predmetných  AOTP, t.j. prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, vypracovávanie a podpisovanie dohôd 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. 
Príspevky AOTP, pri ktorých je prijímateľom podnikateľský subjekt, budú poskytované v súlade s príslušnými platnými schémami štátnej pomoci:
	Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.





Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49 zákona o službách zamestnanosti)
UoZ, vedenému v evidencii úradu v určenej dĺžke, ktorý začne vykonávať alebo prevádzkovať SZČ sa poskytuje príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou. Konkrétnu výšku príspevku stanovuje zákon o službách zamestnanosti, resp. vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu. Podmienkou poskytnutia príspevku je vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ nepretržite, po dobu stanovenú zákonom o službách zamestnanosti.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49):
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.


Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50 zákona o službách zamestnanosti)
Zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru ZUoZ, vedeného v evidencii úradu v určenej dĺžke sa poskytuje príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre ZUoZ. Príspevok sa poskytuje mesačne najviac vo výške stanoveného percenta z násobku celkovej ceny práce stanovenej zákonom o službách zamestnanosti. Konkrétnu výšku príspevku, dĺžku jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti, resp. vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu.
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50):
	Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a zákona o službách zamestnanosti)
Poskytuje sa zamestnávateľovi na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami, prijatých do pracovného pomeru z evidencie UoZ na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom a sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom. Príspevok sa poskytuje, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a zamestnanec bol pred prijatím do zamestnania vedený v evidencii UoZ v  stanovenej dĺžke. Konkrétnu výšku príspevku a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti.
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a):
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.


Podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku (§ 50c zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa poskytuje sociálnemu podniku na podporu vytvárania a udržania pracovných miest pre zamestnancov, ktorí boli pred prijatím do pracovného pomeru ZUoZ. Podmienkou poskytnutia príspevku je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času so ZUoZ. Príspevok sa poskytuje najviac vo výške stanoveného percenta z násobku celkovej ceny práce stanovenej zákonom o službách zamestnanosti počas 12 mesiacov. V prípade, že sa zamestnanec, na podporu zamestnania ktorého bol poskytnutý príspevok  neumiestnil na otvorenom trhu práce, poskytuje sa príspevok aj po uplynutí 12 mesiacov. Konkrétnu výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti. Sociálny podnik je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 50b zákona  o službách zamestnanosti.
Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom podniku (§ 50c):
	Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,

Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53 zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa poskytuje občanovi, ktorý bol vedený v evidencii UoZ v určenej dĺžke a bol vyradený z dôvodu nástupu do zamestnania, alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania SZČ. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého, alebo prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť alebo na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania SZČ a späť. Konkrétnu výšku príspevku a dĺžku jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti, resp. vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu. Príspevok sa poskytuje v sume preukázaných cestovných výdavkov, v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania SZČ od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo SZČO.
Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53)
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.


Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa poskytuje na náhradu časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním UoZ z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania vo výške stanovenej zákonom o službách zamestnanosti, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km. Poskytuje sa občanovi, ktorý bol vedený v evidencii UoZ v určenej dĺžke a bol z evidencie úradu vyradený z dôvodu nástupu do zamestnania. Výdavkami súvisiacimi s presťahovaním sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu.

Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b zákona o službách zamestnanosti)
Príspevok sa môže poskytnúť zamestnávateľovi, ak zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Poskytuje sa vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.
Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b)
	Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.



Riadenie projektu
Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi Riadiacim orgánom a ústredím. Verejné obstarávanie na podporné aktivity, metodické usmerňovanie úradov a sumarizovanie údajov bude zabezpečovať ústredie. Nákup spotrebného materiálu od vybraného dodávateľa budú zabezpečovať ústredie a úrady. 

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 prostredníctvom printových médií, informačných/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.
Prostredníctvom printovým médií zverejníme  inzeráty, odborný článok, čím sa zviditeľní spoluúčasť EÚ pri realizácii aktivít. Zverejnenie inzerátov, odborného článku zrealizujeme v priebehu realizácie celého projektu minimálne v 1 celoplošnom médiu (pričom musia byť obsiahnuté všetky regióny, ktorých sa projekt týka), ako i na konci realizácie projektu (bude informovať o dosiahnutých výsledkov projektu, jeho úspešnosti). 
V prípade uskutočnenia výstavy týkajúcej sa problematiky ESF zabezpečíme propagáciu implementácie národného projektu ústredím pre účastníkov výstavy – pre širšiu verejnosť.
Plagáty a letáky 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 na budovách a v miestnostiach inštitúcií alebo jednotlivcov (napr. SZČO), ktoré vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF. 
Samolepky budú slúžiť na povinné označovanie hmotného majetku/spotrebného materiálu zakúpeného z finančných prostriedkov projektu na ústredí, úradoch ako aj u cieľových skupín.
Vo vzťahu k výstupom projektu sa viaže výroba záverečnej brožúry o dosiahnutých výsledkoch implementácie projektu, ktorá bude dostupná na ústredí ako aj všetkých úradoch, ktoré sú do projektu zapojené.

Propagačné materiály budú slúžiť na propagáciu národného projektu i pre cieľové skupiny ale aj pre širokú verejnosť.

Ústredie a úrady budú vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít národného projektu, pričom musí ísť najmä o záznamy zo školiacich, tréningových a iných aktivít s účastníkmi/cieľovými skupinami projektu.
Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná ústredím. Všetky verejné obstarávania v rámci publicity budú zabezpečované MPSVR SR, prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania, alebo ústredím. 



