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Národný projekt 
„vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci sr bez bsk“

 


Názov prijímateľa: 		Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Názov projektu:		Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK
Názov Operačného programu: 	Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Miesto realizácie projektu: 	Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, 
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: 		od 10/2012 do 12/2014
Výška nenávratného finančného príspevku: 		50 000 000,00 EUR
Kontaktné údaje: 	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava  

Situácia na trhu práce v  Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom znevýhodnených UoZ. 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.

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti  UoZ a  ZUoZ prostredníctvom  poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP:

Špecifické ciele projektu:
■  Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových, ale i udržanie existujúcich pracovných miest;
▪ Zvýšenie uplatnenia UoZ na trhu práce,
▪ Zvýšenie zamestnanosti UoZ prostredníctvom poskytovania príspevkov podľa § zákona č.5/2004 Z.z. o službách  
  zamestnanosti
▪ Podpora zamestnávania občanov so ZP 

Cieľové skupiny:   
uchádzač o zamestnanie, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, občan so zdravotným postihnutím, chránená dielňa a chránené pracovisko, zamestnávateľ


Aktivity projektu: 
Hlavnou aktivitou projektu sú príspevky  podľa § 49, 50, 50a, 50c, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 56, 56a, 57, 59, 60  č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.


