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Na úvod

päť je za nami obdobie najkrajších sviatkov
v roku. Tešili sme sa na ne hlavne s cieľom
oddýchnuť si, podporiť rodinu, deti, blízkych, tých, čo máme radi, ktorých si vážime, ale
i tých, ktorí nás potrebujú. Verím, že sa vám všetkým práve tento cieľ podarilo v odchádzajúcom
roku naplniť. Štartujeme nový rok a načerpané
sily počas sviatkov sa nám v ňom určite zídu.
Zo skúsenosti vieme, aké vysoké nároky na nás
v tomto neľahkom období plnenie úloh kladie.

O

Výzvy prichádzajú s každým novým
rokom. Rok minulý a ten, do ktorého
sme práve vstúpili, však vyzýva k ešte
náročnejším métam.
Je tu teda obdobie, ktoré nám otvára priestor na poohliadnutie sa aj za rokom minulým. Azda najčastejšie používané slovo v ňom bolo slovo „kríza“. Dotkla sa každého z nás. Jedného viac, druhého menej.
Rozosievala semená neistoty a navyše médiá často
až prehnane dramatickými informáciami vytvárali
pocit ohrozenia, straty perspektívy ľudí, či celých
rodín. Tým, že skončil rok kalendárny, sa však náš
rešpekt pred potrebou riešiť situácie dosahov krízy
neznížil. Naši zamestnanci prejavili veľkú mieru
osobnej zaangažovanosti často prevyšujúcu služobné povinnosti a čas, aby v rámci svojich možností pomáhali širokej klientele našich úradov. Rád
by som im touto cestou vyjadril svoju úprimnú
vďaku a zároveň ich však aj požiadal, aby vydržali
v tomto konaní napriek záťaži, ktorá je a bude na
našu sieť kladená a vyjadril im spoluúčasť a podporu. Svoju prácu vnímam ako poslanie a cítim

preto potrebu vysloviť želanie, aby v priestore svojej pôsobnosti aj do nového roka vstúpili s odhodlaním. Rovnakou mierou nás potrebuje občan – dospelí, ich rodiny, či deti, zamestnávatelia, rezortní
kolegovia, či samospráva, prípadne inštitúcie, ktoré
môžu byť partnermi pri riešení potrieb tak trhu
práce, ako i efektívneho fungovania sociálnych sietí.
Ako som už neraz konštatoval, globálna hospodárska kríza zasiahla celý svet, Slovensko nevynímajúc. Aktívnou politikou trhu práce sme však citeľne tlmili dosahy krízy na náš trh práce a sme radi,
že sa nám podarilo pomôcť zamestnávateľom zachrániť desiatky tisíc pracovných miest a spolu
s ostatnými partnermi udržať i ponuku voľných pracovných miest tak, aby sa nerovnováha na trhu
práce nestala neúnosnou.
Viacero nových kompetencií v oblasti služieb zamestnanosti a sociálnych vecí rozšírilo našu ponuku služieb. Nové programové obdobie rozšírilo
aj paletu možností pracovať s podporou eurofondov. Skúsenosti z predošlého obdobia realizácie Národných projektov svedčia o úspešnosti
a schopnosti našej siete pri využívaní týchto zdrojov. Vyše 95-percentné čerpanie v tejto oblasti je
toho jasným a hmatateľným dôkazom. Aj v roku
2010 sa budeme zo všetkých síl snažiť – a verím, že
hovorím tak za svoju osobu, ako i za zamestnancov Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny – identifikovať a využiť každú čo i najmenšiu
príležitosť, ktorá bude viesť k uplatneniu uchádzačov o zamestnanie vo všetkých kategóriách
(absolventov, i tých, čo prišli o prácu v dôsledku
krízy, ako aj tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, nevynímajúc zdravotne hendikepovaných),
znížiť počty ľudí v hmotnej núdzi a na nich odkázaných rodinných príslušníkov, navrátiť deti z detských domovov do rodín, či ponúknuť im čo najplnohodnotnejšiu alternatívu. V tejto širokej
kompetenčnej škále nezabúdam ani na zamestnávateľov a investorov, ktorých sa budeme
správne ponúknutými a poskytnutými aktívnymi
nástrojmi snažiť motivovať a podporiť v plnení
ich úlohy z nášho pohľadu – vytváraní pracovných
príležitostí a podmienok pre ich zamestnancov.
Výzvy prichádzajú s každým novým rokom. Rok
minulý a ten, do ktorého sme práve vstúpili, však
vyzýva k ešte náročnejším métam. Želám vám
doňho preto pevné zdravie, veľa síl, entuziazmu
a pozitívnej energie, ako aj silné rodinné zázemie,
o ktoré sa budete môcť s istotou oprieť a nerezignovať ani v turbulenciách nie jednoduchej spoločensko-ekonomickej situácie. K tomu všetkému
už vari len želanie, aby aj šťastena bola naklonená
vašim rozhodnutiam a konaniu.
PaedDr. Ján Sihelský

JANUÁR 01/2010
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úpsvr

RODINA
– BEZPEČNÉ MIESTO PRE DIEŤA
Najlepšie a najbezpečnejšie miesto pre zdravý vývin dieťaťa je rodina. Dôležitosť rodiny
ako základnej bunky spoločnosti je nespochybniteľná. Ak rodina nenapĺňa potreby dieťaťa,
ak ohrozuje jeho zdravý fyzický, sociálny a psychický vývin, treba pomôcť rodine upraviť
správanie a odstrániť ohrozujúce faktory. Aby boli rodiny zárukou výchovy zdravej populácie,
mali by sa na ich posilňovaní a podpore podieľať všetci tí, ktorí sú na to zákonom zmocnení.
j keď zákon o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele vytvoril právne možnosti na alternatívne riešenia krízových situácií v rodinách
aj neštátnym subjektom, na území nášho
regiónu nepôsobí žiadny akreditovaný subjekt na výkon opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Pre rodiny s deťmi nie je vybudovaná sieť inštitúcií poskytujúcich sociálne služby. Chýba
účinná podpora zlyhávajúcej rodiny, a tak
v mnohých rodinách dochádza k nahromadeniu problémov a krízové situácie rieši
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, od-

A

04 05

delenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako prvý, pričom inštančne
je až poslednou inštitúciou vykonávajúcou
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately. V tomto štádiu sa dá rodinám už len pomôcť vyrovnať sa s následkami krízy a zmierňovať negatívne dosahy. Stojí to nemalé úsilie a hlavne nemalé
finančné prostriedky.
Už v roku 2007 Úrad PSVR v Rimavskej
Sobote na konferencii o problematike náhradnej rodinnej starostlivosti prišiel s výzvou vytvoriť priestor na vzájomnú spoluprácu a využívanie nástrojov spájania

Zamestnanosť a sociálna politika

efektívnej pomoci deťom, ktoré to potrebujú. V tom období išlo o deti v ústavnej
starostlivosti, ktorým sa hľadali náhradné
rodiny. Spoluprácu na tomto úseku je po
dvoch rokoch možné hodnotiť ako veľmi
intenzívnu a efektívnu. Počet detí zverených do náhradnej starostlivosti sa každým rokom zvyšuje. Sieť náhradných rodičov má dobré základy a široké
rozvetvenie.
Interným projektom RODINA - bezpečné
miesto pre dieťa nadväzuje Úrad PSVR v Rimavskej Sobote na predchádzajúce akti-
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vity s cieľom nasmerovať resp. zaostriť pohľad a pozornosť na dieťa v rodine, pri rešpektovaní jeho najlepšieho záujmu, blaha
a bezpečnosti. Naším úsilím je rozprúdiť
odbornú a verejnú diskusiu o dôležitosti
postavenia rodiny, o možnostiach a nástrojoch pomoci rodinám v kríze, ako aj
o vytvorení siete sociálnych služieb pre rodiny v záujme ochrany detí pred hrozbami
a vytvorenie bezpečného miesta vo vlastnej alebo náhradnej rodine.
Dňa 5. novembra 2009 sme na zasadnutí
oboznámili samosprávu, školy a školské
zariadenia i tretí sektor s interným pro-

jektom orientovaným na podporu rodiny
a vytvorení bezpečného miesta pre deti
v rodinách. Snahou je predísť a predchádzať vyňatiu detí z rodinného prostredia
a ak v záujme ochrany dieťaťa nie je
možná iná alternatíva, pomôcť rodine
v sanácii prostredia a udržiavaní vzťahov,
aby jeho odlúčenie od rodiny bolo čo najmenej bolestivé. Teda podporovať rodinu
v úsilí po takých pozitívnych zmenách,
aby v nej bolo dieťa šťastné. Preto treba
vytvoriť resp. vybudovať sieť sociálnych
služieb pre rodiny s deťmi a zriadiť krízové zariadenie, aby sa deti vyňaté z ro-

diny umiestňovali v regióne, v blízkosti
rodiny, aby nedošlo k pretrhnutiu citových väzieb. To sú výzvy, ktoré je možné
realizovať len v súčinnosti štátnych, samosprávnych a neštátnych inštitúcií a akreditovaných subjektov.
Úrad PSVR v Rimavskej Sobote vyzval
týmto interným projektom spojiť sily a odbornosť v záujme ochrany tých najbezbrannejších, v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien v rodinách a hľadaní nástrojov
pomoci rodinám v kríze.
JUDr. Lívia Koóšová
vedúca oddelenia SPOD a SK ÚPSVR v Rimavskej Sobote

PROFESIONÁLNYCH RODIČOV JE STÁLE MÁLO
Dá sa byť nad vecou, keď sa v tvojom dome smeje alebo plače cudzie dieťa? Nie, nedá, odpovedám si.
Profesionálna mama nie je nad vecou ako lekár, ktorý operuje cudzieho človeka. Je to žena, ktorá sa obetuje
pre dieťa, pretože vie, že práve to, čo prežije, mu dáva do života krídla. Profesionálna mama vie aj to, že dieťa
po čase odíde, a predsa mu dáva svoje srdce. Profesionálna mama to dokáže.
re deti z detských domovov je dôležité, aby
vyrastali v rodine. S týmto cieľom sa v spolupráci s Ústredím PSVR, akreditovaným subjektom – Spoločnosťou priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar a za prítomnosti Úradu
PSVR v Galante, Mestského úradu v Galante
a Detského domova v Seredi uskutočnilo 24.
11. 2009 na Mestskom úrade v Galante stretnutie záujemcov o profesionálne rodičovstvo.
Profesionálnych rodín je stále málo a nezaváži
ani skutočnosť, že je to príležitosť aj v čase vysokej nezamestnanosti. Profesionálna rodina
je organizačnou súčasťou detského domova.
Profesionálny rodič je zamestnancom detského
domova a jeho pracovný pomer sa uzatvára
podľa Zákonníka práce. V jednej profesionálnej
rodine sa poskytuje starostlivosť najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a mladým
dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným profesionálnym rodičom. V prípade, že
starostlivosť zabezpečujú manželia, poskytuje
sa starostlivosť najmenej dvom deťom a najviac
šiestim deťom a mladým dospelým a to:
v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom

P

v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je
zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom,
nájomcom alebo spoločným nájomcom.
Na vykonávanie profesionálneho rodičovstva
treba spĺňať určité kvalifikačné predpoklady –
najmenej úplné stredné vzdelanie a absolvovanie prípravy na profesionálne rodičovstvo.
Rozsah prípravy je 60 hodín, resp. 40 hodín,
pokiaľ záujemca o profesionálne rodičovstvo
spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad
v zmysle vyhlášky ministerstva školstva SR
č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. Príprava
zahŕňa základné informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti, o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa, o právach dieťaťa v ústavnej
starostlivosti a nácvik praktických zručností vo
výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.
Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante alebo v subjekte, ktorý má
akreditáciu na vykonávanie prípravy na profesionálne vykonávanie starostlivosti. V sú-

časnosti sú to akreditované subjekty:
Návrat, o. z.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Mesto pod slnkom, n. o.
Detský domov poskytuje na uhrádzanie výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého
sumu podľa veku dieťaťa, najviac vo výške trojnásobku životného minima pre nezaopatrené
dieťa, základné vybavenie a uhrádza zvýšené
výdavky spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami, športovou činnosťou dieťaťa alebo mladého dospelého.
V súčasnosti je na Slovensku viac ako 460 profesionálnych rodičov, ktorí majú v starostlivosti
viac ako 770 detí. Aj napriek nárastu za posledné
mesiace sú tieto počty nízke. Pre deti, ktoré nemôžu žiť so svojou biologickou rodinou alebo sa
pre ne zatiaľ nenašla náhradná rodina, sú profesionálni rodičia veľmi dôležití. Umožňujú totiž
deťom vyrastať v rodinnom prostredí, sledovať
prirodzené vzory, podieľať sa na plnení rodinných úloh a poskytujú im aj väčší priestor na individuálny rozvoj.
Ing. Alžbeta Halagová, vedúca odd. SPOD a SK, ÚPSVR Galanta
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SOCIÁLNI KURÁTORI a pomoc

deťom s poruchami správania

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko-psychologických
služieb Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave zrealizoval v II. polroku 2008
a v I. polroku 2009 cyklus pracovných stretnutí pre sociálnych kurátorov pre deti
so zameraním na výkon opatrení sociálnej kurately pre deti s poruchami správania. Stretnutia
sa uskutočnili v rámci Programu prevencie kriminality v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych
vecí a rodiny na roky 2008 – 2010.
Účasť 120 kurátorov
Trojdňové pracovné stretnutia sa konali vo
vzdelávacom a ubytovacom stredisku
Mlynky a zúčastnilo sa na nich 120 sociálnych kurátorov zo všetkých Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.
Program bol rozdelený na dve časti, v prvej
sa precvičovali zručnosti pri hľadaní vhodných spôsobov intervencií sociálneho kurátora pri prehodnocovaní potreby zotrvania dieťaťa v zariadení, ďalšími témami boli
- práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, vedenie rozhovorov v rámci
prípadovej sociálnej práce, riešenie prípadových štúdií detí s problémovým správaním alebo poruchami správania s prepojením na plány sociálnej práce s dieťaťom
a jeho rodinou a posilnenie statusu a profesionálnej roly sociálneho kurátora.
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Program druhej časti bol venovaný spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie,
resocializácie drogovo a inak závislých maloletých detí, trestnej činnosti a prevencie
kriminality mládeže.

Workshop o poruchách správania
Pre sociálnych kurátorov bola na workshope zabezpečená výmena informácií
a skúseností s klinickým psychológom, so
zameraním na:
charakteristiku a vymedzenie pojmu
„porucha správania u detí“
etiológiu, príčiny a faktory vzniku porúch
správania a faktory, ktoré zvyšujú riziko
porúch správania
diagnostiku, typy porúch správania, rozlíšenie problémového správania a porúch správania u detí

Zamestnanosť a sociálna politika

symptómy a prejavy porúch správania
súvislosti medzi poruchami správania
u detí a poruchami osobnosti u dospelých
možnosti spolupráce medzi sociálnym kurátorom a klinickým psychológom
kompetencie školského a klinického psychológa
riešenie otázky „kedy psychológ a kedy
už psychiater“
riešenie konkrétnych kazuistík.

Resocializácia drogovo závislých
Z hľadiska riešenia problematiky drogových a iných závislostí, motivácie k liečbe
a resocializácie dieťaťa si sociálni kurátori
overili a vymenili skúsenosti a získali nové
informácie na workshope so zástupcom re-
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socializačného strediska, ktorý bol zameraný na:
činnosť a podmienky prijatia resocializačného strediska
prezentáciu práce s deťmi a poradenstva
pre rodičov v resocializačnom stredisku
metódy a postupy práce v resocializačnom stredisku, s popisom priebehu fáz
individuálneho resocializačného procesu
a príslušnej dokumentácie
vykonávanie rozhodnutí súdu o výchovnom alebo predbežnom opatrení
individuálnu a skupinovú prácu s klientom v resocializačnom stredisku
tvorbu, naplnenie a vyhodnocovanie individuálneho resocializačného plánu
možnosti spolupráce medzi sociálnym
kurátorom a resocializačným strediskom
v priebehu resocializačného procesu dieťaťa
riešenie konkrétnych kazuistík.

Prevencia kriminality
Sociálni kurátori, ktorí v rámci svojej činnosti plnia úlohy aj v trestnom konaní, poskytujú pomoc deťom, ktoré sa dopustili
trestnej činnosti alebo činu inak trestného
a sú podozrivé z páchania trestnej činnosti,
si na pracovných stretnutiach overili
vlastné poznatky. Prínosom boli nové informácie od zástupcov Policajného zboru
SR, z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru a z odboru boja
proti extrémizmu a kriminalite mládeže
úradu justičnej a kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Dozvedeli sa o:
činnosti policajného zboru v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a základných pojmoch z oblasti prevencie kriminality
postavení Prezídia Policajného zboru
v štruktúre Ministerstva vnútra SR
spolupráci policajného zboru v prevencii
kriminality
možnosti vzájomnej pomoci a spolupráce

vybraných preventívnych projektoch
trestnej činnosti mládeže a trestnej činnosti páchanej na mládeži
definovaní základných pojmov - mládež,
mladistvý páchateľ atď.
postavení, pôsobnosti a organizačnej
štruktúre úradu justičnej a kriminálnej
polície, odboru boja proti extrémizmu
a kriminalite mládeže Prezídia Policajného zboru
príslušných právnych a interných normách
postavení policajta na úseku mládeže vo
vzťahu k sociálnemu kurátorovi, popis
a možnosti vzájomnej spolupráce
charakteristike trestnej činnosti mládeže
a trestnej činnosti páchanej na mládeži
vývoji a prejavoch kriminality mládeže
-príkladoch z praxe.

Výmena skúseností
V závere pracovného stretnutia sociálni
kurátori odprezentovali individuálne prípadové štúdie zamerané na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí s problémovým
správaním a s poruchami správania, na
aktuálne problémy pri aplikačných postupoch pri výkone sociálnej kurately.
V nich zhrnuli informácie a poznatky,
ktoré nadobudli na stretnutí. Sociálni kurátori hodnotili trojdňové stretnutie ako
pozitívne, ocenili najmä možnosť diskutovať s odborníkmi z oblasti psychológie,
resocializácie drogovo a inak závislých
maloletých detí, trestnej činnosti a prevencii kriminality mládeže a precvičiť si
individuálne prípadové štúdie zamerané
na praktické problémy sociálnej kurately
pre deti.
Pracovné stretnutia prispeli k tomu, aby
sociálni kurátori vhodne a účelne v praxi
aplikovali a využívali nové opatrenia, ktoré
zaviedla novela zákona.
Mgr. Gabriela Paulenová
odbor SPOD a SK a PPS, Ústredie PSVR

Reflexia prvého roku
v praxi na RPPS
o niekoľkých mesiacoch pôsobenia
na RPPS som si uvedomil, že moja
mentálna kapacita spracovávať informácie, zhromažďovať ich a ďalej s nimi
pracovať, sa od vysokoškolských čias
zdvojnásobila a že prax na RPPS mi dala
viac vedomostí a zručností ako niekoľkonásobné množstvo času stráveného
na univerzite. Práca na RPPS sa ustálila
na pomerne ozrutnom tempe, hoci
treba pripomenúť, že tempo si môže
človek určiť sám podľa chuti a sebadôvery. Typológia problémov je vždy mnohoraká; človeku sa môže stať, že v jeden
deň robí dve psychoterapie (áno, na
RPPS sa robí psychoterapia a nech sa jej
darí), pracuje na príprave adoptívnych
rodičov či pestúnov, neskôr prijme rozvádzajúcich sa „návštevníkov“ odporúčaných súdom, po nich neposlušného
adolescenta od sociálnej kurátorky,
alebo napíše takýto článok do časopisu.
No a v prípade potreby či vlastnej iniciatívy sa zúčastňuje množstva pozoruhodných výcvikov a workshopov. Musím uznať, že v tomto je (náš?) úrad
osvietený, čo vysoko oceňujem a všade
sa tým chválim. Dáva mi to veľa.
Tieto akcie organizuje ústredie, a teda sú
pre mňa zadarmo, alebo som si individuálne vybral workshop, ktorý mal
opodstatnenie vzhľadom na moju náplň práce a úrad mi ho preplatil. Aby
som nezabudol, chválim sa aj svojimi
kolegyňami a pracovnou atmosférou.
RPPS sa možno v celej úradníckej organizácii, v kolose ÚPSVR, zdá ako nenápadný prvok, avšak na základe vlastnej
skúsenosti môžem uviesť, že má dôležité
poslanie, čo potvrdzujú nielen dvojrozmerné štatistiky, ale hlavne ľudia.
A pevne dúfam, že rešpekt voči jeho užitočnosti a podstate bude naďalej pretrvávať.
Na záver chcem uviesť, že všetky úvahy
a názory sú produktom môjho vlastného pracovného príbehu, a preto existuje možnosť, že iný zamestnanec RPPS
v našej krajine takéto skúsenosti nemá,
resp. ani nebude mať. Užitočnosť tejto
reflexie môže spočívať napríklad v tom,
že poukáže na nové (ne)možnosti psychológov pracujúcich na iných RPPS a aj
v inštitúciách, ktoré majú iné skratky,
môže slúžiť na porovnanie s inými systémami alebo ako posolstvo, že pracovať vo vyštudovanom odbore sa dá, dokonca s potešením, a dokonca na
východnom Slovensku.

P

Mgr. Ján Urban, psychológ RPPS Michalovce

JANUÁR 01/2010

08_09_UPSVaR_PanelovaDiskusia_Sestava 1 4.1.2010 10:34 Page 4

úpsvr

PANELOVÁ DISKUSIA

inovatívny zdroj získavania nových informácií pre sieť EURES
Na pôde úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne,
Rimavskej Sobote, Liptovskom Mikuláši, Kežmarku a Michalovciach sa v dňoch od 27. 10.
2009 do 13. 11. 2009 uskutočnila „Panelová diskusia“, realizovaná v súlade s Plánom aktivít
siete EURES.

racovné stretnutie vytvorilo tvorivý
priestor na vzájomnú výmenu užitočných a aktuálnych informácií
a zmien v oblasti koordinácie mobility
a s tým súvisiacich povinností našich klientov na úrovni Európskej únie. Riešili sa tiež
konkrétne praktické otázky a problémy
mobility občanov v rámci krajín EÚ/EHP,
ako aj mobility cudzincov z tretích krajín.
Naše pozvanie prijali zástupcovia Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., Inštitúcie AIESEC Poprad, zástupcovia obvodných úradov – odboru
živnostenského podnikania, Slovenského
živnostenského zväzu, oddelení cudzineckej polície PZ, krajského riaditeľstva cudzineckej polície, inšpektorátov práce, ako aj
odborníci z úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny - oddelení kontroly a sťažností,
oddelení štátnych sociálnych dávok. Medzi hosťami boli zástupcovia Medzinárodnej organizácie pre migráciu – IOM (International Organization for migration)
Bratislava, ako aj zástupcovia projektu Pracovná banka pre migrantov (Labour Pool
for Migrants), ktorá pôsobí pri Ústave ve-

P
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rejnej politiky FSEV, UK v Bratislave. Predstavitelia zúčastnených inštitúcií prezentovali aktivity a informácie spojené s vykonávanou agendou na úrovni EÚ/EHP, ako aj
agendou cudzincov a zodpovedali na
otázky prípadových štúdií klientov.
V oblasti sociálneho zabezpečenia sa hovorilo o odvodových povinnostiach do sociálneho poistenia – na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, poistenie

Zamestnanosť a sociálna politika

v nezamestnanosti, o transfere dávok v nezamestnanosti, E-formulároch a z oblasti
zdravotného poistenia o Európskom preukaze zdravotného poistenia. Odborníci
z Daňového riaditeľstva nám poskytli informácie týkajúce sa plnenia daňových povinností, problematiky vrátenia daní, metód zápočtu dane a vyňatia príjmov.
O vyplácaní štátnych sociálnych dávok (rodinné dávky) nás informovali kolegovia zo
Sociálneho odboru ÚPSVR. Ako si založiť
živnosť v krajinách EÚ/EHP a na Slovensku,
sme sa dozvedeli z odboru živnostenského
podnikania.
So zástupcami cudzineckej polície sme hovorili na tému vybavovania povolení na pobyt, povolení na zamestnanie pre občanov
z tretích krajín, informačných kariet pre občanov EÚ/EHP a o nových legislatívnych
zmenách v Zákone o pobyte cudzincov.
Zamestnanci Národného inšpektorátu
práce sa vyjadrovali k porušovaniu pracovno-právnych predpisov a nelegálnej
práci.
Cieľom diskusie bolo dosiahnuť vzájomnú
koordináciu informácií medzi inštitúciami
v snahe skvalitniť naše služby v prospech
klientov. Dúfame, že podobné aktivity pomôžu i v budúcnosti skvalitňovať spoluprácu inštitúcií a veríme, že naše služby
budú mať čoraz vyššiu pridanú hodnotu
v prospech všetkých klientov.
EURES poradcovia
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Konferencia v Miškolci, zľava Mgr. Július Mráz, námestník generálneho riaditeľa Ústredia PSVR pre sekciu zamestnanosť, Ing. Juraj Briškár, riaditeľ Úradu PSVR v Košiciach, József Szabó, generálny riaditeľ
Severomaďarského regionálneho ústredia práce, Dr. László Herczog, minister práce a sociálnych vecí Maďarskej republiky.

MA-SLO-W

Program cezhraničnej spolupráce
Maďarskej a Slovenskej republiky

V maďarskom Miškolci sa 24. novembra 2009 uskutočnila
úvodná konferencia Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarskej a Slovenskej republiky. Zúčastnili sa na nej
Dr. László Herczog, minister práce a sociálnych vecí
Maďarskej republiky, Mgr. Július Mráz, námestník
generálneho riaditeľa Ústredia PSVR pre sekciu služieb
zamestnanosti, Ing. Juraj Briškár, riaditeľ Úradu PSVR
v Košiciach, a ďalší zástupcovia úradov práce zo Slovenska
(Trebišov, Rožňava, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš)
a Maďarska.
súčasnosti medzi krajinami dochádza k migrácii za prácou, ale pracovný trh nie je integrovaný. Tok informácií je obmedzený a pracovná sila
z druhej strany hraníc sa iba málokedy zvažuje ako možné riešenie i v prípade nedostatku pracovníkov. Aj preto sa účastníci
konferencie zamerali na efektívnejšie využívanie dostupných ľudských zdrojov
z prihraničných oblastí, najmä výmenou
informácií a propagáciou možností na trhu
práce.
Vznikla by možnosť rýchlejšie zareagovať
na nedostatok pracovných síl a efektívnejšie riešiť nezamestnanosť.

V

Spoločná databáza trhu práce
Program cezhraničnej spolupráce pod ná-

zvom MA-SLO-W (MAagyar-SLOvenskýWorkforce) je vytvorený ako projekt spolufinancovaný z Operatívneho programu
cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007-2013 v rámci Európskej regionálnej spolupráce, pričom ÚPSVR
v Košiciach je za slovenskú stranu prijímateľom pomoci vo výške 108 184,36 eura.
Partnermi projektu sú Severomaďarské regionálne ústredie práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Severomaďarské regionálne vzdelávacie ústredie
a Obchodná a priemyselná komora župy
Borsod – Abaúj – Zemplén.
Program si z krátkodobého hľadiska kladie za cieľ vytvoriť spoločnú databázu
trhu práce, vytvoriť informačno-školiace
a prednáškové uzly po 6 na oboch stra-

nách hraníc, vytvoriť databázu informačného katalógu zamestnávateľov, vypracovať trojjazyčný pojmový slovník trhu
práce (slovensko-maďarsko-anglický), pripravovať burzy práce a pracovné stretnutia o výmene skúseností, vypracovať koncepcie spravodajských novín, založiť
a udržiavať Medzinárodný pakt o zamestnanosti.
Predpokladá sa, že z dlhodobého hľadiska
program pomôže k vzniku spolupráce na
trhu práce medzi oboma krajinami. Prostredníctvom kontaktov sa budú monitorovať potreby trhu práce a zamestnávateľom sa umožní zvýšiť si ekonomickú
a hospodársku konkurencieschopnosť.
Výmena informácií môže prispieť k zvýšeniu ochoty zamestnávania, k motivácii
na zaradenie do pracovného procesu
a k väčšej mobilite záujemcov o prácu.
Informácie sa zhromažďovali už v uplynulých mesiacoch, išlo najmä o stav na
trhu práce, štatistické údaje, služby, aktuálne požiadavky pracovnej sily, projektové výzvy a kontakty. Od januára 2010
začnú svoju činnosť informačné body na
obecných úradoch v šiestich prihraničných obciach. Na slovenskej strane je to
Medzev, Mokrance, Čaňa, Bidovce, Streda
nad Bodrogom, Dlhá Ves a k dispozícii
budú mať pojazdný informačný OMNIBUSZ. Začiatkom roka 2010 sa spustí aj
prevádzka spoločnej webovej stránky
projektu MA-SLO-W v troch jazykoch: slovenskom, maďarskom a anglickom.
Ing. Igor Jakeš, Úrad PSVR v Košiciach
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BURZA VOĽBY POVOLANIA A INFORMÁCIÍ
Pekná vizitka tvorivosti študentov a žiakov
V priestoroch MsKS v Dunajskej Strede sa 10. novembra 2009
uskutočnila IV. burza voľby povolania a informácií, ktorú zorganizoval
ÚPSVR v Dunajskej Strede v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom v Dunajskej Strede. Podujatie otvorila riaditeľka ÚPSVR
v Dunajskej Strede Mgr. Patricia Tóthová, účastníkom burzy
sa prihovoril primátor mesta Dunajská Streda JUDr. Zoltán Hájos,
ktorý srdečne privítal aj hostí zo zahraničia, zástupcov úradov práce
zo Zlína z ČR a Győru z MR.

Na

tradičnom podujatí sa tento
rok zúčastnilo 10 stredných odborných škôl okresu, ktoré vystavovali a vizuálne prezentovali svoje
učebné a študijné odbory. Pokles počtu SŠ
oproti predošlým rokom spôsobila skutočnosť, že tento rok neboli pozvané gymnáziá a obchodná akadémia. Dôraz sme kládli
hlavne na propagovanie štúdia tých profesií a pracovných činností, ktoré dlhodobo
chýbajú na trhu práce. Preto sme práve
týmto školám vytvorili širší priestor. Zdá sa,
že náš zámer sa stretol s pozitívnym ohlasom, čo nám potvrdili aj priami účastníci
burzy. Početná účasť a najmä pestrá
a účinná propagácia škôl vytvorili peknú vizitku šikovnosti, tvorivosti a zručnosti študentov a ich pedagógov. Žiaci končiacich
ročníkov základných škôl sa mohli oboznámiť s bohatou ponukou a lepšie sa zo-
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rientovať vo svojich predstavách o ďalších
krokoch po skončení základnej školy.
Okrem vystavovateľov (SŠ) sa na podujatí
zúčastnili rodičia, výchovní poradcovia
a pedagógovia a hlavne žiaci končiacich
ročníkov z 36 základných škôl okresu Dunajská Streda. Potešiteľná bola účasť žiakov z dvoch základných škôl okresu Galanta a dvoch z okresu Komárno.
Stredné školy kládli veľký dôraz najmä na
propagáciu a pritiahnutie žiakov základných škôl na štúdium nedostatkových profesií, ktoré permanentne a dlhodobo chýbajú na trhu práce.
Ide hlavne o tradičné manuálne činnosti
v odvetviach stavebníctva i strojárskeho
priemyslu. Bolo by potrebné kvalifikovanou pracovnou silou znovu oživiť aj oblasť
poľnohospodárskej výroby. Dôležitý je ďalší
rozvoj oblasti obchodu a služieb, spracovateľského priemyslu, v ktorom má náš región dlhoročnú tradíciu. Treba, aby z našich
stredných škôl vychádzali kvalifikovaní
a odborne vybavení mladí ľudia, pripravení
na obsadenie pozícií na trhu práce.

Zamestnanosť a sociálna politika

V našom regióne sa čoraz viac dostáva do
popredia oblasť rozvoja cestovného ruchu,
turizmu, agroturistiky, budovanie infraštruktúry týkajúcej sa využívania termálnych vôd, ďalšie rozširovanie priemyselných parkov, podpora podnikateľskej sféry.
To sú ťažiskové oblasti, ktorým sa treba venovať s okamžitou účinnosťou.
Zložitá hospodárska situácia vyvolaná finančnou a hospodárskou krízou raz pominie a my musíme byť pripravení na novú situáciu. Aj v tomto duchu sa niesla Burza
voľby povolania a informácií a sprievodné
podujatie – Fórum výchovných poradcov
stredných a základných škôl. Na tomto
stretnutí sa zišli výchovní poradcovia škôl
so zástupcami ÚPSVR v Dunajskej Strede.
Vzájomná výmena informácií bola obojstranne veľmi prospešná. Potvrdila sa viacročná dobrá spolupráca medzi školami
okresu a úradom práce, ktorá smeruje
práve k správnej voľbe povolania žiakov
a uplatňovaniu sa absolventov stredných
škôl na trhu práce.
Zástupcovia vzdelávacej inštitúcie TREXIMA predstavili program, ktorý pomáha
žiakom a študentom v ďalšom rozhodovaní o voľbe profesie či zamestnania.
Pozvané médiá vytvorili podujatiu náležitý
priestor, čím sa ešte viac dostalo do povedomia širokej verejnosti.
Z hľadiska štatistických ukazovateľov môžeme konštatovať, že na IV. burze voľby povolania a informácií sa zúčastnilo 1 432
osôb. Z toho 1 002 žiakov ZŠ (pre ktorých
bolo podujatie organizované), 88 rodičov,
71 študentov SŠ, vyše 100 učiteľov a pedagogických pracovníkov a ďalších návštevníkov.
Na záver možno konštatovať, že už takmer
tradičné podujatie organizované naším
úradom si našlo, ako sa zdá, trvalé miesto aj
v kalendári stredných a základných škôl,
čo nás úprimne teší a už dnes uvažujeme
o príprave akcií jubilejného ročníka.
Mgr. Tibor Lelkes, oddelenie IPSS, ÚPSVR v Dunajskej Strede
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Burza informácií v Galante
rad práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante ani tento rok neprerušil reťaz v organizovaní Búrz informácií. Dňa 12. novembra sa
uskutočnila burza v spolupráci s mestom Galanta a Strednou odbornou školou technickou
v Galante. Zámerom bolo zosúladiť študijné
odbory s potrebami trhu práce v regióne a poskytnúť informácie o možnostiach uplatniť sa
na regionálnom trhu práce študentom stredných odborných škôl, stredných odborných
učilíšť i žiakom základných škôl.
Na Burze informácií sa zúčastnilo 191 žiakov
končiacich ročníkov ZŠ, 442 študentov posledných ročníkov stredných škôl Galantského
okresu, 418 uchádzačov o zamestnanie – ďalší
absolventi a široká verejnosť.
Nechýbali ani nosní zamestnávatelia regiónu
a zamestnávatelia z okolitých regiónov: FM Slo-

Ú

venska, s. r. o., Sereď, Jasplastik-SK, spol. s r.o.,
Galanta, Novoplast, výrobné družstvo, Dolná
Streda, Samsung Electronics Slovakia, s. r. o., Galanta, Slovenská pošta, a. s., Galanta, Okresné
riaditeľstvo policajného zboru Galanta, Železničná polícia Trnava, Autoprofit, s. r. o., Galanta,
Tesco Galanta, Agentúra brigádnici SK, s. r. o.,
Galanta, PS-EuroTrade SK, s. r. o., Galanta, Index
Nosluš, Galanta, Trenkwalder, a. s., Trnava, Hansol LCD Slovakia, s. r. o., Voderady, Sony Slovakia, s. r. o., Nitra. Na BI sa zúčastnili zástupcovia
stredných odborných škôl - Strednej odbornej
školy technickej v Galante, Strednej odbornej
školy obchodu a služieb, Z. Kodálya, Galanta,
Súkromnej strednej odbornej školy Mostová,
Súkromnej strednej odbornej školy Trhovisko,
Dunajská Streda, Súkromnej strednej odbornej
školy v Sládkovičove, Strednej odbornej školy

v Šali, SOŠ pre telesne postihnutých v Bratislave, Mokrohájska, Strednej odbornej školy
záhradníckej v Piešťanoch, Strednej zdravotnej školy v Trnave, Strednej priemyselnej školy
stavebnej v Trnave a Odborného učilišťa v Mojmírovciach. Počas celého dňa poskytovali návštevníkom cenné informácie o študijných odboroch, ktoré spestrili názornými ukážkami.
Zamestnávatelia predstavili svoje spoločnosti
a informovali o takých voľných pracovných
miestach, kde sa dajú využiť vedomosti získané
v škole.
Svoje študijné odbory predstavili aj dve vysoké
školy v okrese Galanta. Akadémia vzdelávania,
pobočka Galanta, prezentovala svoju aktuálnu
ponuku.
Ing. Iveta Benciová, riaditeľka OSZ-ÚPSVR Galanta

TURNAJ PLNÝ POROZUMENIA
esenné ráno bolo zahalené hmlou a nemožno sa čudovať, že organizátori volejbalového turnaja ÚPSVR v Brezne mali
obavy, či sa budú môcť úradníci Banskobystrického kraja športovo vyžiť. Otvorenie športového dňa sa uskutočnilo v sále
Obecného úradu v Závadke nad Hronom.
Riaditeľka ÚPSVR v Brezne Ing. Eva Krahulcová privítala družstvá a popriala im pekné
zážitky. Nasledovalo žrebovanie poradia
a ihriska, lebo sa hralo nielen v telocvični ZŠ
Závadka nad Hronom, ale aj na plážovom
ihrisku EBG e. v. Európskeho vzdelávacieho

J

strediska pre povolanie a spoločnosť. Hoci
bol tento komplex veľmi pekný, niektorí
súťažiaci sa už od začiatku nevedeli stotožniť s tým, že v jesennom počasí majú
hrať v piesku. No po l. kole sa všetky rozpaky z tvárí volejbalistov vytratili a v areáli
sa rozhostila pravá športová atmosféra,
ktorú dopĺňal smiech a vrava plná vzájomného porozumenia.
O víťazovi turnaja a celkovom poradí sa
rozhodovalo už v telocvični. Družstvá
s plným nasadením a so športovým zápalom hrali o postupové miesta. Víťazom sa
stalo družstvo ÚPSVR z Banskej
Štiavnice, na II. mieste sa umiestnilo družstvo z ÚPSVR vo Zvolene
a na III. mieste zástupcovia ÚPSVR
z Rimavskej Soboty.
S pozdravom - Športom za zdravím
a utužovaním kolegiálnych vzťahov
zamestnancov ÚPSVR v Banskobystrickom kraji - sme sa rozlúčili a sľúbili si odvetu najneskôr o rok.
Mgr. Janka Turisová, odd. IS a PS, ÚPSVR Brezno

JANUÁR 01/2010
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MPSVR SR

Sociálny čin roka 2009
a Reportáž roka 2009
Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová
17. decembra 2009 slávnostne odovzdala ocenenia Sociálny
čin roka 2009 a Reportáž roka 2009. Toto ocenenie sa
udeľuje od roku 2003 a každoročne má iné zameranie.

zasadacej miestnosti ministerstva, ktorá
bola slávnostne a už aj vianočne vyzdobená, podujatie sprevádzali umelci krátkymi kultúrnymi vystúpeniami. Pod režisérskym
vedením Jozefa Holeca vystúpili Adriena Bartošová, Edita Moravská a dievčenské husľové
trio G-Strinx. František Kovár doplnil atmosféru
krásnou recitáciou. Celý program moderátorsky viedla Milena Čeganová zo Slovenského rozhlasu spolu s Oľgou Škorecovou z MPSVR SR,
ktorá bola predsedníčkou komisie na udelenie
ocenenia za Sociálny čin roka 2009. Samotné
ocenenia odovzdávala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová, ktorá okrem
iného povedala: „Som rada, že sa dnes môžem
stretnúť so zástupcami miest a obcí, ktorí nezostali iba pri slovách, ale svojimi konkrétnymi
činmi a aktívnou sociálnou politikou preukazujú, že občan je u nich naozaj na prvom mieste
a že nikoho nenechajú bez pomoci.“ Zástupcovia troch miest a jednej obce si prevzali plakety
a finančné odmeny v hodnote 829 €.
Udeľovanie týchto ocenení sa v roku 2009 orientovalo na vykonávanie komunitnej sociálnej
práce v obciach, mestách alebo mestských čas-

V

tiach. Komisia posudzovala nominované aktivity obcí, miest a mestských častí vedúce k zvyšovaniu sociálnej mobility cieľových skupín,
k zlepšovaniu životnej situácie a integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľov, k integrácii cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce.
Všímala si aj to, či sa iniciujú štrukturálne zmeny
v lokalite, realizujú sa rozvojové programy a tiež,
či sa mení prístup samospráv k sociálne vylúčeným lokalitám.
Ocenenie bolo zamerané hlavne na zriaďovanie
stredísk osobnej hygieny a práčovní, zriaďovanie
komunitných centier zameraných na aktivity
s deťmi (zlepšenie dochádzky detí do školy,
zmysluplné využívanie voľného času detí), zriaďovanie komunitných centier zameraných na aktivity pre dospelých jednotlivcov, rodiny a skupiny (poskytovanie poradenstva, sprevádzanie
klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej
sociálnej situácie, individuálna sociálna práca s
klientom, jeho rodinou, komunitou, zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť
svoj život samostatne, získavanie a obnovenie
pracovných návykov potrebných na začlenenie
do pracovného procesu, kurzové činnosti), vy-

Primátor Nitry Jozef Dvonč preberá ocenenie z rúk ministerky Viery Tomanovej.
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Zamestnanosť a sociálna politika

Plaketa, ktorú získali redaktori z TV Dolný Kubín za svoju reportáž.

konávanie terénnej sociálnej práce v prirodzenom a otvorenom prostredí (získavanie návykov a zručností potrebných na riadne užívanie
obydlia, nadobudnutie zručností vedenia domácností a zlepšenie zdravej výživy členov domácnosti, obnova a úprava rodinných pomerov
dieťaťa, ktoré bolo vyňaté z rodiny, individuálna
sociálna práca s jednotlivcom, s rodinou).
Návrh na ocenenie za Sociálny čin roka 2009
mohli podať obce, samotné zariadenia sociálnych služieb, ktoré niektorú z aktivít realizujú, ale
aj vyšší územný celok, obec, neštátny subjekt,
právnická alebo fyzická osoba. Aktivity sa museli
uskutočniť v priebehu roku 2009.

Sociálny čin roka 2009

Mesto Nitra
Komunitné centrum Orechov Dvor, ktoré zriadilo a materiálne vybavilo mesto, začalo svoju
činnosť v apríli tohto roku. Je v ňom kancelária
pre terénneho sociálneho pracovníka a jeho

Ocenený primátor Partizánskeho Ján Podmanický.
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Ocenený starosta obce Včelince Tibor Kosztúr.

asistenta, spoločenská miestnosť, kuchynka, sanitárna miestnosť a WC s príslušenstvom. Komunitné centrum vykonáva svoje aktivity v prospech 233 obyvateľov prevažne rómskeho
etnika so základným vzdelaním, z ktorých je 10
zaradených v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 65 školopovinných detí a 21 detí navštevujúcich materskú školu. Od začiatku bolo dôležitou aktivitou vtiahnuť obyvateľov
Orechovho Dvora do plánovania aktivít komunitného centra. Projekt je otvorený: zmluvu
o partnerstve a spolupráci s mestom Nitra podpísali Parlament olašských Rómov Slovenska,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Misijná
kongregácia Služobníc Ducha Svätého.
Obec Včelince (okres Rimavská Sobota)
Zriadenie strediska osobnej hygieny a práčovne, ktorú využívajú predovšetkým rómske
rodiny, ktorých príjmom je prevažne dávka pomoci v hmotnej núdzi a z dôvodu neplatenia
poplatkov majú odpojenú vodu a elektrinu.
Služby práčovne a čistiarne využíva 280 obyvateľov obce (z celkového počtu 756 obyvateľov).
Výstavba dvojizbových sociálnych bytov s nižším štandardom – dom s 10 bytovými jednotkami pre 10 rómskych rodín (cca 50 osôb) sa
uskutočnila na pozemku obecného úradu. Dom
je napojený na verejný rozvod vody a elektrickej
energie, kúrenie na tuhé palivo. Výstavba strediska osobnej hygieny a taktiež nájomných sociálnych bytov sa začala v novembri 2008
a skončila sa v septembri 2009.
Mesto Partizánske
Od roku 2006 pôsobí na mestskom úrade
rómsky aktivista. V meste žije 450 – 500 Rómov
v štyroch bytových domoch na Nábrežnej ulici.
Tým sa pôvodne príjemná a pokojná lokalita
výrazne zmenila k horšiemu. V rámci projektu
Šanca pre Rómov zriadilo mesto v októbri 2008
vysunuté pracovisko mestskej polície (unimobunka s kompletným vybavením). Zo štyroch
bytových domov vyčlenilo jeden, ktorý na náklady mesta vo výške 54 471 € kompletne zrekonštruovalo. Byty v zrekonštruovanom dome
boli pridelené výlučne prispôsobivým občanom
zo všetkých štyroch domov, ktorí platia nájomné, splácajú dlžoby, udržiavajú poriadok.
Súčasťou zlepšenia podmienok bývania je aj
domový dôverník z radov rómskych občanov,
ktorý dohliada na poriadok. V objekte je zriadená kancelária rómskeho aktivistu, aby sa zabezpečila užšia spolupráca medzi komunitou
a mestom. Lokalita sa monitoruje priemyselnou
kamerou napojenou na ústredné pracovisko
mestskej polície. Mesto prejavilo snahu riešiť

konfliktné situácie využitím novej formy komunikácie, a to prostredníctvom mediátora – špecialistu na minoritné skupiny.
Projekt Cesty Rómov je zameraný na podporu integrácie rómskej komunity na trh práce
a do spoločnosti a projekt Solidarita sa orientuje
na zmysluplné využívanie voľného času rómskych detí a mládeže.
Mesto Dolný Kubín
Za aktivity na zlepšenie sociálnej situácie
jednotlivcov a komunity so zameraním na zvýšenie ich aktivít na preberanie zodpovednosti za
riešenie svojej situácie. Zriadilo Centrum osobnej hygieny, práčovňu a sušiareň (august – september 2009). Tieto služby využíva 112 osôb,
ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života. Od 1. 2. 2009 mesto zriadilo Komunitné centrum zamerané na aktivity s deťmi.
Cieľovou skupinou (etnickou, sociálnou) tohto
nízkoprahového centra sú deti a mládež, u ktorých sú dlhodobo nezvládnuté interpersonálne
konflikty alebo rodinné prostredie neplní svoju
funkciu. Od roku 2008 aktívne pracuje Komunitné centrum zamerané na aktivity pre dospelých jednotlivcov, rodiny a skupiny, je zriadené
priamo v lokalite s najvyššou koncentráciou
rómskeho obyvateľstva. Klientom sa poskytuje
poradenstvo v oblasti sociálnej, rodičovských
vzťahov, komunikačné zručnosti potrebné pri
vybavovaní na úradoch, pri styku s políciou, vy-

tvorené sú podmienky na distribúciu pošty, domové schôdze, rôzne spoločné aktivity s cieľom
zapojiť do diania v komunite miestnych lídrov,
ako aj celé rodiny. Pri výkone terénnej sociálnej
práce v prirodzenom a otvorenom prostredí
mesto spolupracuje aj s akreditovanými subjektmi.
Reportáž roka 2009
Tatiana Šušková, Slovenský rozhlas - za rozhlasovú reportáž Gypsy Spirit z 1. ročníka odovzdávania cien za komunitnú prácu v oblasti
riešenia rómskej problematiky. Zviditeľňuje
aktivity a prácu komunitných nadácií a organizácií, ktorých cieľom je skvalitniť život marginalizovaných a znevýhodnených skupín
obyvateľstva. Odvysielané 29. 4. 2009 v rámci rodinného magazínu Pozvete nás ďalej?
Martina Brnčalová (redaktorka) a Milan Removčík (kameraman), Televízia Dolný Kubín - za
sériu troch informačno-dokumentárnych filmov
Rozvoj sociálnych služieb v meste Dolný Kubín,
ktoré ponúkajú pohľad na rozvoj sociálnych služieb v tomto meste od roku 2004. Predstavujú
terénnu sociálnu prácu v meste, starostlivosť
o seniorov, zariadenia sociálnych služieb, systém sociálnych služieb a pomoci. Sú zrozumiteľne spracované a pre obyvateľov regiónu majú
nielen vysokú vypovedaciu schopnosť, ale aj informačnú a inštruktážnu hodnotu. Odvysielané
27. 10. 2009 v Obrazovom vysielaní TV DK.
Mgr. Helena Kovaľová
odbor pre komunikáciu a styk s verejnosťou MPSVR SR

Ministerka so zástupcami ocenených miest a obce. Zľava: Ján Podmanický, Jozef Dvonč, Viera Tomanová, Tibor Kosztúr a Ivan Budiak, primátor
Dolného Kubína.

Všetci ocenení za Sociálny čin roka a Reportáž roka 2009 s ministerkou Vierou Tomanovou.
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V krajinách, kde MIGRANT JE VÍTANÝM
HOSŤOM a prínosom pre ekonomiku
Podľa posledných odhadov žije v krajinách EÚ asi 18,5 milióna štátnych
príslušníkov tretích krajín, čo predstavuje 3,8 % populácie. Migrácia a mobilita
pracovnej sily v Európe zvýšila etnickú, kultúrnu, jazykovú a náboženskú
rôznorodosť členských štátov. Tento trend sa dotýka aj Slovenska a bude naďalej
pokračovať.
ala som to šťastie, že ako členka
osemčlennej slovenskej delegácie
v rámci projektu Európskeho integračného fondu (EIF) s názvom Budovanie expertízy kľúčových aktérov na poli
integrácie, pracovnej migrácie a interkultúrneho dialógu som mohla navštíviť viaceré európske krajiny s fungujúcim migračným a integračným manažmentom.
Úlohou našej delegácie bolo dôkladne pozorovať a priamo v teréne skúmať, ako vyspelé krajiny s významnou imigračnou históriou pristupujú k migrantom, ako ich
podporujú a pomáhajú im v integračnom
procese. Zároveň sme sa mali podučiť z poznatkov a skúseností týchto krajín a na záver niekoľkomesačného projektu si položiť
otázku: Čo môžeme pre našich spoluobčanov z tretích krajín urobiť na Slovensku,
v našich podmienkach?
Nuž, vraj lepšie je raz vidieť ako dvakrát
počuť. Na študijné cesty do štyroch vybraných krajín (Holandsko, Veľká Británia, Švédsko a Portugalsko), sme odchádzali v očakávaní ozajstného zážitku
a vzácnej pracovnej skúsenosti. V cieľovej
skupine projektu sme boli zastúpení pracovníkmi Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, MPSV SR, Úradu hraničnej
a cudzineckej polície MV SR, Bratislavského, Nitrianskeho a Košického samosprávneho kraja a Medzinárodnej organizácie pre migráciu - IOM na Slovensku.
Po zhliadnutí navštívených krajín, oboznámení sa s ich migračným systémom
a absolvovaní rozhovorov v rôznych inštitúciách sme ocenili rozsah ich politík
a prepojenosť s integračnými opatreniami
voči cudzincom. „Náš slovenský“ - ukrajinský, vietnamský, čínsky imigrant či azylant z Iraku sa nám zrazu, v spleti zložitých
domácich administratívno-byrokratických
úkonov, javil skôr ako nechcený hosť, objekt nespočetných peripetií na úradoch
a inštitúciách, neraz ponechaný na seba a
bez žiaducej podpory a pomoci.
Spoločne sme sa teda zamýšľali nad tým,
prečo to v týchto krajinách funguje.

M
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Predstavitelia slovenskej delegácie na rokovaní so zástupcami Mestskej rady mesta Uppsala vo Švédsku.

Najskôr sme museli identifikovať hlavné
rozdiely. To bolo možné na základe takmer päťdesiatich rokovaní, ktoré sme absolvovali na ministerstvách, v mestských
radách, v inštitúciách či zamestnávateľských zväzoch týchto krajín. Z nich vyplynulo viacero súvislostí a odporúčaní
pre náš migračný manažment.
Tento projekt, realizovaný z eurofondov
v druhom polroku 2009, nám zároveň
umožnil rozšíriť si vedomosti a posilniť
vzájomnú spoluprácu a kapacity medzi
subjektmi štátnej správy, samosprávy
a ďalšími aktérmi v oblasti integračnej politiky v SR.

Migrant ako obohacujúci
prvok v krajine
„Hoci ekonomická kríza citeľne poznačila
aj život migrantov v našej krajine, neposielame ich domov. Naopak, uvedomujeme si, že nám v posledných desaťročiach pomohli budovať ekonomiku.
Migráciu považujeme za pozitívny jav
a prvok obohacujúci rozvoj hospodárstva a kultúry v krajine. Migrantov sa sna-

Zamestnanosť a sociálna politika

žíme na našom území udržať a podporiť
aj v súčasnosti, pokiaľ si sami neželajú byť
zaradení do programov dobrovoľných návratov do krajiny pôvodu.“ V rôznych obmenách tieto slová zaznievali od predstaviteľov migračného manažmentu,
úradov práce či miestnych samospráv
v každej krajine. Neraz sme sa na dosahy
krízy na migráciu sami cielene pýtali. To,
čo sme následne identifikovali ako zásadne iné, bol najmä postoj, prístup k migrantovi, docenenie jeho prínosu či
už zamestnávateľom, obcou, miestnou
komunitou i politickými predstaviteľmi.
Na úspešnosti zapojenia migrantov do života sa asi najväčšmi podieľa koordinovanosť a súčinnosť štruktúr, v ktorých sa
migrant po príchode do krajiny ocitá. Mechanizmy podpory sa odvíjajú najmä od
lokálnej a regionálnej úrovne, neraz sú finančne dotované z viacerých zdrojov,
napr. Migration Impact Funding – finančná podpora mestám a obciam vo
Veľkej Británii, kde žije veľa migrantov.
Nemenej dôležitá je systematickosť integračných opatrení, vrátane zapojenia
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osobných poradcov a tzv. mentorov po
príchode migranta do krajiny, či priebežné zisťovanie potrieb komunít a náboženských skupín. Nezanedbateľným
faktom v porovnaní s našou realitou je, že
migrácia a otázky sociálnej inklúzie cudzineckých komunít v týchto krajinách sú
predmetom intenzívnych celospoločenských diskusií a zväčša aj oblasťou záujmu médií.

V mešite Baitul Futuh
v londýnskej štvrti Merton
Vo Veľkej Británii žije v súčasnosti približne 750-tisíc imigrantov. Krajina s výraznou koloniálnou minulosťou a dlhoročnými imigračnými skúsenosťami dnes
kladie dôraz najmä na zaradenie cudzinca
na pracovný trh pri využití jeho kvalifikačných predpokladov a na úspešné
osvojenie si anglického jazyka. Migrant
musí zvládnuť test z jazykových znalostí
a socio-kultúrnej a občianskej orientácie,
vychádzajúci z modulu „Life in the UK.“
Testy od ich zavedenia absolvovalo už
800 000 ľudí, pričom úspešnosť je až
75 percentná. V krajine funguje približne
100 skúšobných centier, v ktorých kvôli
objektívnosti testy vyhodnocujú elektronicky.
Pracujúci migranti ročne prispievajú do
štátneho rozpočtu krajiny sumou okolo
6 miliárd libier, čo predstavuje približne
1 % ročného HDP. Z inštitucionálneho hľadiska problematiku migrácie zastrešuje
špecializovaná agentúra ministerstva
vnútra – United Kingdom Border Agency
(UKBA), zodpovedná za migračnú a integračnú politiku aj oblasť udeľovania štátneho občianstva. Novinkou posledných
mesiacov, podporujúcou získanie povolenia v krajine a pružné zamestnávanie
cudzincov, je nový systém bodového

hodnotenia (stupne 1 až 5 podľa dosiahnutého vzdelania, rozsahu kvalifikácie
a potrieb pracovného trhu), tzv. Points
Based System (PBS), ktorý nahradil vydávanie pracovných povolení a je súčasťou
vízovej procedúry. Nezávislé odborné poradenstvo ohľadne špecifických sektorov
na trhu práce a dopyte po pracovnej sile
poskytuje vláde agentúra Migration Advisory Committee (MAC).
Neobyčajným zážitkom bola návšteva
londýnskej štvrte Merton, v ktorej žije
veľa migrantov z afrických a ázijských krajín, a prehliadka najväčšej moslimskej mešity v Británii, jednej z najrozsiahlejších
v západnej Európe the Baituh Futuh Mosque, ktorú v Mertone pre 1 800 veriacich,
po štyroch rokoch výstavby otvorili v roku
2003. V rozhovoroch s predstaviteľmi Asociácie ahmadiyyských moslimov a zástupcami miestnej administratívy – Merton Council sme sa priamo v priestoroch
knižnice, študovní či múzea mešity presvedčili o ozajstnom fungovaní interkultúrneho a medzináboženského dialógu a
zámerov sociálnej súdržnosti na miestnej
úrovni. Spoločne tu organizujú prednášky a priamo v mešite vyučujú občiansku,
etickú výchovu či náboženstvo pre žiakov miestnych základných a stredných
škôl.

Švédsko: získať,
motivovať a uplatniť migranta
Mnohé desaťročia bolo Švédsko atraktívnou cieľovou krajinou utečencov. Veľkorysá azylová politika umožnila prijímať
a udeliť štatút utečenca tisíckam ľudí
najmä z bývalej Juhoslávie, z Iraku, z Afganistanu a zo Somálska. A tak v krajine

približne s 9 miliónmi obyvateľov žijú
dnes 2 milióny migrantov alebo občanov
s cudzím pôvodom. Podľa názorov samotných Švédov je ich spoločnosť voči
nim pomerne tolerantná a ústretová.
Nedávno začali vo Švédsku pociťovať nedostatok pracovných síl, preto v decembri
2008 zliberalizovali politiku pracovnej migrácie, vypracovali nové pravidlá vychádzajúce z údajov o demografickom vývoji a dopyte po pracovnej sile. Pracovná
migrácia je vnímaná výsostne pozitívne,
pričom princíp nových pravidiel vychádza z toho, že zamestnávateľ si sám určuje, akých pracovníkov potrebuje. Od
konca roka 2008 bolo prijatých 15 044
žiadostí o povolenie a vydaných 12 071
povolení na prácu.
Vo Švédsku zodpovedajú za migračnú
a integračnú politiku dve ministerstvá –
Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo
integrácie a rodovej rovnosti. Funguje tu
aj Švédska migračná rada (Swedish Migration Board) ako autonómny nezávislý
orgán usmerňovaný Ministerstvom spravodlivosti pre oblasť povolení na pobyt,
azylu a štátneho občianstva a povolení
na pobyt. Od roku 2007 jej hlavnou úlohou je pripravenosť na prijímanie migrantov. Ak migrant získa vo Švédsku povolenie na pobyt, mestá mu okamžite
ponúknu vstupné podporné programy vo
forme jazykových kurzov (SFI) – švédčinu
pre imigrantov, rekvalifikačné programy
vrátane priamych kontaktov na zamestnávateľov či informácie o systéme zdravotnej starostlivosti. Spoločným cieľom
týchto programov je, aby sa migranti naučili čo najskôr jazyk a stali sa sebestačnými. V období, keď migrant navštevuje
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MPSRV SR
pritom individuálny prístup k právam migrantov, no aj princíp individuálnej zodpovednosti pri súčasnom poskytnutí profesionálnej podpory spoločnosťou.

Lisabonský zázrak:
vybavte na jednom mieste

kurz „Švédčina pre imigrantov,“ jeho finančná podpora ďaleko prevyšuje napríklad našu minimálnu mzdu.
Za implementáciu integračných politík
zodpovedajú obecné rady (Länsstyrelsen)
a mestá. Práve zapojenie miest do stimulácie aktívnej účasti migrantov na spoločenskom a politickom živote je zaujímavým prvkom švédskej integračnej
politiky, zaradenej na oddeleniach regionálneho rozvoja (urban development departments). Aj diskusiu o rozsahu právomocí v oblasti integrácie vláda zverila
obciam a mestám.
Región Štokholmu patrí k najvyhľadávanejším, žije tu až 25 percent obyvateľov s imigrantským pôvodom, podobne je to aj
v meste Uppsala. V oboch naplno využívajú
decentralizovaný model nastavenia a implementácie integračnej politiky.

1617

„Každý človek by mal žiť na svete pre dve
povolania: pre jedno, ktoré práve vykonáva, a pre druhé, o ktorom sníva. Ideálne
je, ak sa stane vaše zamestnanie spojením oboch,“ hovorí Magnus Axell, riaditeľ
integračného odboru štokholmskej rady
a šéf projektu „Jobbtörg –Jobmarket.“
S touto krásnou idealistickou filozofiou
a oduševnením vedie Magnus svojich
klientov k reálnym cieľom a uplatneniu
sa na trhu práce. Sám spomína na desiatky vzdelaných laborantov, lekárov
a sestier z rôznych kútov sveta, ktorí sa vo
Švédsku s jeho pomocou dostali napokon k svojej práci, hoci začínali napríklad
v upratovacích službách či v stavebníctve.
V švédskej politike považujú integráciu
migrantov za spoločnú zodpovednosť viacerých zúčastnených strán – tvorcov politiky, aj jej implementátorov. Zdôrazňujú

Zamestnanosť a sociálna politika

Manažment integrácie migrantov v Európskej únii je jednou z najnáročnejších
úloh, pred ktorými dnes stoja členské
štáty. Európska komisia zaradila medzi výborne fungujúce modely portugalský
projekt integračných centier zriadených
v Lisabone a v Porte.
V Portugalsku, bývalej emigrantskej krajine, dnes žije asi 500-tisíc legálnych imigrantov, čo je asi 5 percent populácie –
ide najmä o obyvateľov Guiney, Angoly,
Kapverd, Konga, ďalej portugalsky a španielsky hovoriacich imigrantov, najmä
Brazílčanov. V posledných rokoch pribudli
imigranti z krajín bývalého ZSSR, najmä
Ukrajinci, ale prichádzajú aj ľudia zo strednej a východnej Európy.
Unikátny integračný model „One-Stop
Shop Centre“ poskytuje pod jednou strechou viaceré služby pre imigrantov na
úrovni vládnych i mimovládnych inštitúcií, a to už od vstupu migranta na územie
až po jeho integračný proces. Tento ambiciózny projekt zrealizovala v roku 2004
v mestách Lisabon a Porto Vysoká komisia
pre migráciu a medzikultúrny dialóg
(ACIDI) v spolupráci s Portugalským ústavom pre integráciu migrantov – vytvorila
národné centrá podpory migrantov so
schopnosťou rýchlo reagovať na ich potreby a problémy. Štátna správa je
v centre zastúpená Ministerstvom vnútra
– Cudzineckou a pohraničnou službou,
Ministerstvom zamestnanosti a sociálnej
solidarity – Úradom práce a sociálneho
zabezpečenia, Ministerstvom školstva,
Ministerstvom zdravotníctva a centrálnou
matrikou Ministerstva spravodlivosti.
Priamy kontakt s týmito úradmi majú mimovládne organizácie, no najmä interkultúrni mediátori desiatich rôznych národností
z radov migrantov. Cudzinci tu v rámci jednej
budovy získajú pomoc a poradenstvo na oddelení právnej podpory migrantov, podpory
zamestnanosti, oddelení pre pomoc zlučovania rodín, sociálnej podpory a oddelení
ubytovania. One-Stop Shop centrum má aj
detský kútik, knižnicu a tréningové centrum.
Vzájomná interakcia medzi úradmi umožňuje rýchlejšie riešenie prípadov a zabezpečuje optimalizáciu procesov efektívneho riešenia integračných problémov migrantov
a ich rodín a lepšiu komunikáciu s úradmi
a zapojenie zamestnávateľov do integrácie
migrantov.
V roku 2008 využilo služby centier v Lisabone a Porte 296 944 cudzincov.
Od marca 2004 do decembra 2008 pracovníci centier riešili vyše 1 688 114 prítext a snímky (2 - 5) PhDr. Mária Čierna
padov.
odbor migrácie a integrácie cudzincov MPSVR SR
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Sociálny pracovník
nie sú len čísla a percentá...
O hodnote človeka nerozhoduje,
čo vie a pozná, ale ako koná
J. Lindner

áto myšlienka má svoju pravdu. Pri poskytnutí
možnosti napísať články do nášho časopisu som
zvažovala, či zapojím všetky oddelenia Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, alebo zvolím inú
stratégiu. Rozhodla som sa pre druhú alternatívu.
Ak vychádzam z poslania samotného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, je jeho poslaním nielen to, čo
nám definujú právne predpisy, ale prvoradým poslaním je pomoc človeku, snaha uľahčiť mu ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitol či už z vlastnej viny, alebo náhodne. Dnes to nie je vôbec ľahké. Viem, že
v súčasnosti sa každý snaží podať maximálny výkon
v zamestnaní. Ľudia pracujú pod tlakom, neraz v strese.
Úradníci sú v rovnakej situácii, ale zdá sa, akoby pojem
úradník stratil vážnosť. Nechcem sa zaoberať tým, prečo
je to tak. Nedá mi však nepovedať, že verejnosť má
o nás skreslené informácie a často ani netuší, koľko pracovných povinnosti nás dennodenne čaká.
Je na škodu veci, ak sa poukazuje len na negatíva a na
to, čo je pozitívne, akoby sa zabúdalo. Práve preto som
sa rozhodla, že nebudem chcieť podklady z každého oddelenia na spracovanie príspevkov do časopisu. Chcem,
aby sme poukázali na tie aktivity, ktoré si vyžiadali vysoko kooperatívnu prácu, zanietenosť a chuť ľudí takmer celého úradu robiť aj niečo viac, nad rámec povinností a pracovného času.
Práca s človekom, či už je to v oblasti sociálnych vecí a rodiny, alebo v oblasti služieb zamestnanosti, v oblasti kon-

T

troly, pri vymáhaní pohľadávok a podobne, nepozná termín ohraničený čas. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
si vyžaduje celého človeka. Už vedecké výskumy potvrdzujú, že sociálny pracovník patrí medzi najrizikovejšie
zamestnania. To sú moje dôvody, pre ktoré si prácu svojich ľudí vážim a ešte viac vítam aktivity, ktoré môžu pozitívne prezentovať náš úrad na verejnosti a zároveň pomáhať čo najširšiemu okoliu. Mám na mysli okrem iných
aj Medzinárodný veľtrh – Burzu informácií, vzdelávania
a zamestnanosti, Prezentačnú výstavu chránených dielní
a pracovísk Kysúc, vydarenú neštandardnú poradenskovzdelávaciu aktivitu Tvorivá dielňa, Vianočné stretnutie
účastníkov prázdninového tábora, vydarené Burzy vzdelávania a voľných pracovných miest či zriadenie Biznis
klubu. Všetky smerujú k jedinému cieľu – pomáhať
zamestnávateľom, zdravotne postihnutým osobám,
samostatne zárobkovo činným osobám, deťom
s poruchami správania, rodinám, uchádzačom o zamestnanie a všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc. Sama sa
riadim heslom: Práca nie je zlá, existujú len zlé prístupy
k práci. A práve tie neraz môžu vyústiť do situácie, že vykonávame prácu pre ďalšiu prácu. Potom sa nemôžeme
čudovať, že niektorí ľudia v zamestnaní nikdy neurobia
efektívny krok dopredu, lebo trávia príliš mnoho času
prácou samotnou.
Snažíme sa stále ľudí hodnotiť, merať, monitorovať ich
výkony a výsledky, nevidíme už človeka, zamestnanca,
ale iba čísla a percentá. Zabúdame, že sme ľudia pracujúci pre ľudí, že sme osobnosti, ktorých práca má meradlo v konaní dobra a pomoci, nie v hodnotení čísiel.
PaedDr. Eleonóra Nekorancová
riaditeľka ÚPSVR v Čadci
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KYSUCKÉ CHRÁNENÉ DIELNE A PRACOVISKÁ

ZVIDITEĽNENIE SA

VO VIANOČNEJ ATMOSFÉRE
Zdravý človek si nepripúšťa, že by sa mohol ocitnúť v situácii zdravotne postihnutého
občana, a asi je to aj správne. Možno práve vianočné sviatky evokujú potrebu na chvíľu
sa zastaviť a zamyslieť nad vlastným zdravím. Vážime a chránime si ho dostatočne?
Vidieť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú občanov
so zdravotným postihnutím (ZP) i občanov so ZP, ktorí vykonávajú samostatne zárobkovú
činnosť (SZČ), nás určite nenechá ľahostajnými.

riznávaním postavenia chránených
dielní a pracovísk úradom PSVR sa
naša práca s nimi ani zďaleka nekončí. Nemyslíme tým len poskytovanie
príspevkov, ale aj odbornú komunikáciu
a poskytovanie informácií. Stále sme mali
pocit, že treba pre nich robiť viac a viac im
pomáhať. Dobre sme poznali problémy súvisiace so zamestnávaním občanov so ZP
alebo s prevádzkovaním chránených dielní
a pracovísk (CHD a CHP) a SZČO so ZP.
Preto sme sa podľa vzoru Úradu práce
v Zlíne (ČR) rozhodli 9. 12. 2009 v priestoroch Úradu PSVR v Čadci zorganizovať Prezentačnú výstavu chránených dielní a pracovísk Kysúc 2009. Pilotne sme takúto akciu
odskúšali už v roku 2008 s vybranými CHD
a CHP okresu Čadca. V tomto roku sa akcia
rozšírila aj o CHD a CHP okresu Kysucké
Nové Mesto.
Zámerom celej akcie bolo:
spropagovať chránené dielne a pracoviská nášho okresu a okresu Kysucké
Nové Mesto, ktoré zamestnávajú viac ako
50 % občanov so ZP
zviditeľniť ich činnosť a poukázať na integráciu občanov so ZP do aktívneho
spoločenského a pracovného života
rozvíjať spoluprácu s prevádzkovateľmi
chránených dielní a pracovísk
prispieť k uvedomeniu si, že podporovaním chránených dielní a pracovísk
podporujeme aj občanov so ZP.
Uskutočniť takéto podujatie si vyžaduje
kooperáciu a partneri nám vyšli v ústrety.
Predovšetkým Ústredie PSVR, ktoré podporilo našu myšlienku a pomohlo s vytlačením letákov. Tie sme presunuli k ďalšiemu partnerovi – Slovenskej autobusovej

P
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doprave, a. s., Žilina, prevádzka Čadca, ktorej pracovníci pozvánky vo forme letákov
umiestnili 10 dní pred akciou do autobusov
na linkách regiónu. Tretím partnerom sa
stalo Združenie miest a obcí Kysúc (členmi
sú obce a mestá okresu Čadca a Kysucké
Nové Mesto) a výraznou spoluprácou pri-

spelo Kysucké kultúrne a informačné centrum (Dom kultúry) v Čadci, ktoré pomohlo
bezplatne vyhotoviť nápisy, pripraviť ozvučenie a zapožičalo potrebný materiál.
Celkovo sa na výstave zúčastnilo 17 vystavovateľov (čo je o 100 % viac než v minulom roku) a návštevníkov tohto
podujatia bolo viac ako 279 (medzi nimi aj uchádzači o zamestnanie, študenti, rodiny a pod.). Súčasťou podujatia bola beseda
študentov stredných škôl s Mestskou políciou v Čadci, ktorá mala
jedinečnú možnosť prezentovať,
že aj takáto inštitúcia má zriadené
chránené pracovisko na monitorovanie verejných priestranstiev
pomocou kamerového systému.
Na besede sa zúčastnilo 60 študentov.
CHD a CHP účastníkom predsta-

NAŠA ZBRAŇ V KRÍZE

Poradenské a vzdelávacie aktivity
ituácia, v ktorej sa ocitol trh práce, nie je
závideniahodná. Sme v období, keď sa
rastúcimi prílevmi uchádzačov o zamestnanie napĺňa evidencia nezamestnaných
v Čadci. Je to zároveň obdobie, keď treba
zvýšiť pozornosť klientovi a všetkými
možnými prostriedkami zamedziť jeho dlhodobému zotrvaniu v evidencii. Zákon
o službách zamestnanosti síce uvádza
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skupinu klientov, ktorí sú považovaní za
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ale dnešná situácia nás núti venovať
pozornosť aj tzv. rizikovým klientom. Podľa
nášho názoru by to mal byť každý občan,
ktorý v čase krízy stratí zamestnanie. Ak je
niekto dlhodobo nezamestnaný, teda viac
ako 24 mesiacov, ťažko povedať, či ho
dokážeme (najmä v súčasnosti) motivovať,

vili svoju činnosť, svoje výrobky a služby.
V ponuke boli vianočné ozdoby, bytové
doplnky, textilné výrobky, čajové výrobky,
umelecké výrobky z mosadzného drôtu
a rôzne spomienkové a propagačné predmety charakterizujúce región Kysúc.
V rámci ponuky služieb sa prezentovala
práca tanečného štúdia orientálnych tancov, ponuka regionálnej turistiky s ubytovaním, ponuky bytového zariadenia z dovozu a činnosť Múzea Kysuckej dediny
s návštevou lesnej úvraťovej úzkokoľajnej
železničky.
Priestormi úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny sa šírila príjemná vôňa pečených
vianočných oplátok a trubičiek, vianočnú
atmosféru dotvárala vianočná výzdoba
a koledy s hovoreným slovom pozývajúcim na túto akciu. Samotní návštevníci boli
milo prekvapení, čo všetko dokážu ľudia
so zdravotným postihnutím vyrobiť, aké
služby širokej verejnosti ponúkajú a v akých
oblastiach dokážu súkromne podnikať.
V deň realizácie výstavy sa úrad zmenil na
jednu veľkú chránenú dielňu, ktorá združovala úrad, zamestnávateľov CHD, aj
osoby SZČ so ZP. Bol to jednoducho fantastický pocit.
Spracovali Mgr. Jana Marťáková, PhD,
Mgr. Alena Belešová, ÚPSVR Čadca

aby sa snažil zamestnať. Preto zvýšenú pozornosť venujme tým, ktorí strácajú
zamestnanie práve teraz. Bezradne, ale
s veľkou nádejou prichádzajú na úrad PSVR,
lebo nedokážu žiť bez práce, nikdy
doposiaľ neboli evidovanými uchádzačmi.
Najúčinnejším nástrojom pomoci týmto
ľuďom sú práve poradenské a vzdelávacie
aktivity. Poradenstvom sledujeme, aby sa
klient nestal nezamestnateľným a udržali
sme ho v aktivite. Vzdelávaním mu
pomáhame reprofesionalizovať sa, alebo
zvýšiť si kvalifikáciu. Poradenstvu a vzdelávaniu treba dať zelenú, je to najväčšia devíza, ktorú môžeme dať klientovi v čase
Mgr. Jana Marťáková, PhD.
nezamestnanosti.
Mgr. Renáta Bojková, ÚPSVR Čadca
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TVORIVÁ DIELŇA

Netradičná poradensko-vzdelávacia aktivita

pojiť poradenstvo
a vzdelávanie sa nám
podarilo v projekte,
realizovanom v rámci § 54
zákona o službách zamestnanosti, v čase od 9. 11. 2009 do 30. 11. 2009. Išlo
o tvorivú dielňu, ktorej účastníci prechádzali nielen poradenskými modulmi, ale mali možnosť
získať remeselnú zručnosť výrobou drevených
predmetov, obrazov, farebných textílií.
Okrem ujasnenia si východísk a zorientovaní sa
na trhu práce a podnikaní na Kysuciach,
spomedzi aktivít najväčší ohlas malo získanie
manuálnych zručností na novú profesijnú orientáciu. Výsledkom bolo, že klienti spoznali
svoje slabé, silné stránky, že odhalili vlastné
schopnosti, o ktorých ani nevedeli, ale najmä to,
že reálne zistili, aké nádherné veci dokážu vyrobiť. Úžasný bol záverečný workshop, na
ktorom predstavili vlastnoručne zhotovené
výrobky, ale v spätnej väzbe prezentovali aj sami
seba a svoje hodnotenie účasti v tomto projekte. Pretože všetky výrobky boli darmi do
materských škôl okresu Čadca, workshop obohatilo vystúpenie detí z obdarovaných materských škôl. Úspech mali drevené fúriky, vtáčie
búdky, obrazy, batikové obrusy, maľované miniumelecké diela a drobnosti. Pochvalné vyjadrenia účastníkov projektu, ich aktívnejší prístup
k hľadaniu si práce, ako aj iný, a najmä pozitívny
vzťah k úradu práce, hovorí za všetko. Veľmi
Mgr. Jana Marťáková, PhD.
milo nás prekvapili.

S

Mgr. Renáta Bojková, ÚPSVR Čadca

20 21

Zamestnanosť a sociálna politika

20_21_UPSVaR_Predstavujeme_Sestava 1 4.1.2010 10:21 Page 23

ZALOŽENIE BIZNIS KLUBU
nis klub, pri odovzdávaní osvedčení drží
v rukách svoj vlastný podnikateľský zámer. Je už iba na ňom, či využije možnosť vykonávať SZČ vrátane spomínaného príspevku, alebo naďalej zotrvá
v evidencii. Od 1. 4. 2009 do 30. 11. 2009
ukončilo Biznis klub 266 uchádzačov
o zamestnanie a viac ako 90 % už začalo
vykonávať SZČ.
Našou snahou je v blízkej budúcnosti
modifikovať Biznis klub aj na iné kluby
s iným cieľom a zámerom.
Mgr. Jana Marťáková, PhD.
Mgr. Renáta Bojková, ÚPSVR Čadca

ktívnymi opatreniami na trhu kateľského zámeru, aby
práce, ktoré umožňujú získať spĺňal podmienky efektívpríspevok na vykonávanie alebo nosti a reálnosti, ktoré vyprevádzkovanie samostatnej zárobko- žaduje komisia v zmysle
vej činností (SZČ), pomáhame práve stanovených kritérií a aby
začínajúcim podnikateľom. Pracovníci bol jeho zámer úspešný.
oddelenia služieb zamestnateľnosti Klient, ktorý absolvuje Bizpresadili aj myšlienku, aby takíto
uchádzači o zamestnanie prešli poraHARMONOGRAM KLUBU:
densko-vzdelávacou aktivitou. Dnes
sa ich nápad realizuje na skupinových
PRVÝ TÝŽDEŇ
DRUHÝ TÝŽDEŇ
TRETÍ TÝŽDEŇ
aktivitách, kde získajú základné infora) právne minimum 6 hodín
a) spracovanie podnikateľského a) individuálne konzultácie
mácie z oblasti daňového a živnoszákladné právne normy
zámeru 6 hodín
k spracovaným podnikateľským
tenského zákona, z oblasti odvodosúvisiace s podnikaním
zámerom
vých povinností do poisťovní
b) ekonomická kalkulácia,
a dostanú rady aj k tvorbe podnikab) základy komunikácie
finančná prognóza
b) finálna úprava projektu
teľského zámeru.
spolu 6 hodín
oprávnenosť výdavkov
Spolupráca s Úradom práce vo Frýdkuspolu 6 hodín
c) informácie o ďalšom
Místku a Vsetíne nás motivovala založiť
a+b spolu 12 hodín
postupe pre absolvovanie
tzv. Biznis klub. Využili sme situáciu v súc)
vypracovanie
podnikateľského
internej prípravy - proces
vislosti s novelou zákona o službách zazámeru UoZ +
prezentácie a účasť pred komisiou
mestnanosti účinnú od 1. 4. 2009 a vyvybavovanie príloh
tvorili sme regionálny projekt s týmto
spolu 20 hodín
a +b + c spolu 10 hodín
názvom. V súčasnosti si vieme Biznis
klub predstaviť aj v inej modifikácii, ale
a+b+c spolu 32 hodín
zatiaľ pracujeme len pre oblasť prípravy
uchádzačov o zamestnanie na možnosť
Metódy: výklad, prednáška, disku- Metódy: prednáška, samostatná
Metódy: individuálne poradenstvo,
začať vykonávať alebo prevádzkovať
sia, cvičenia
práca, riadené rozhovory, cvičenia
riadená diskusia, brainstorming,
SZČ.
riadené rozhovory
Cieľom Biznis klubu je pripraviť klienta,
Časová dotácia:
Časová dotácia:
Časová dotácia:
aby mohol začať vykonávať alebo pre- 12 hodín (2 x týždenne)
- 12 hodín (2 x týždenne)
- 10 hodín (2 x týždenne)
vádzkovať SZČ, aby zvážil využitie získasamostatná
práca
20
hod.
nia príspevku podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti. Klientovi pomáhajú
aj usmernenia pri vypracovávaní podni- 1 hod. = 45 minút
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Informovanosť je šanca
MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH – BURZA INFORMÁCIÍ,
VZDELÁVANIA A ZAMESTNANOSTI 2009 V ČADCI
„Práve som stratil zamestnanie. Dlhé roky som pracoval v strojárstve. Môj štrnásťročný
syn sa teraz rozhoduje, na akú strednú školu pôjde. Celkom dobre sa učí. Ako mu mám
poradiť, keď ja som takto dopadol?“

Účastníci veľtrhu.

takýmito otázkami sme sa na pôde
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Čadci stretli nejedenkrát. Rodičia,
ktorí už pocítili, čo je to stratiť zamestnanie
a pocítili ťažkosti pri získavaní novej profesie, vedia, že objektívne sa poradiť možno
ani nedá. Často neodporúčajú dcére a synovi, aby išli študovať profesiu, v ktorej
sami stratili zamestnanie. V tejto súvislosti
treba pripomenúť, že zmena profesie je
dnes nevyhnutnosť, aby sme sa dokázali
uplatniť v inom zamestnaní. Ide najmä o to,
aby dieťa štúdiom získalo zručnosti vo vybranom (najlepšie žiadanom) odbore,
ale zdokonaľovať a vzdelávať sa bude musieť po celý život.
Jedna z možných odpovedí na tieto zložité
otázky možno nie je až taká komplikovaná.
Našli sme ju na Medzinárodnom veľtrhu –
burze informácií, vzdelávania a zamestnanosti v Dome kultúry v Čadci. Boli tam
všetky stredné školy okresu, aj mimo, dokonca aj z Česka a Poľska. Prezentovali sa aj
firmy a personálne agentúry, ktoré potrebujú ľudí. Azda si tu aj syn s otcom strojárom niečo vybrali.

S
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Dôležitá je spolupráca

štitu nad celým podujatím prevzal už po
tretíkrát primátor mesta Čadca Bc., Ing. Jozef Vražel a Združenie miest a obcí Kysúc.
Veľtrh bol organizovaný v rámci aktivít Európskych dní práce, nad ktorými mala patronát priamo Európska komisia prostredníctvom Európskych poskytovateľov
verejných služieb zamestnanosti. Voľba
povolania a sprístupnenie informácií na
zvyšovanie zamestnanosti regiónu a priľahlých regiónov (vrátane ČR, PR), propagácia nástrojov aktívnych opatrení na trhu
práce, propagácia študijných odborov, informácie o najviac žiadaných profesiách,
to všetko mali záujemcovia o prácu a vzdelanie k dispozícii.
Do rozhodovacieho procesu voľby povolania mohli výrazne vstúpiť zamestnávatelia
i personálne agentúry. Napriek situácii, aká
dnes na trhu práce vládne, našli sa zamestnávatelia, ktorí mali záujem vystavovať a prezentovať svoju firmu a komunikovať so stredoškolákmi a žiakmi 9. ročníkov
ZŠ i nezamestnanými uchádzačmi o zamestnanie.
Podujatiu predchádzali Dni voľby povolania, ktoré organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-

Medzinárodný veľtrh – burza informácií,
vzdelávania a zamestnanosti (ďalej veľtrh)
nie je v okrese Čadca novým projektom.
Medzinárodný charakter si získava vďaka
Partnerstvu EURES – T BESKYDY, v ktorom
aktívne vystupujú okrem našich
aj úrady práce prihraničných oblastí - Českej a Poľskej republiky.
Sociálnych partnerov tvoria odborové organizácie a zamestnávateľské zväzy.
Hlavným organizátorom tohtoročného veľtrhu bol Úrad PSVR
v Čadci s Partnerstvom EURES-T
BESKYDY. Na spolupráci sa podieľalo Centrum pedagogickopsychologického poradenstva
a prevencie v Čadci, Združenie
miest a obcí Kysúc, zamestnávatelia okresu Čadca, aj z ČR a PR,
Slovenská autobusová doprava,
a. s., Žilina, prevádzka Čadca,
Kultúrne a informačné centrum
mesta Čadca; mediálnym partnerom bol týždenník Kysuce. Zá- Prezentácia študentov zo SŠ Žywiec (PR).
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Mladí ľudia mali o informácie v stánku Partnerstva EURES-T
BESKYDY a ÚPSVR Čadca veľký záujem

Najväčší úspech mala práca v improvizovanej kováčskej vyhni pod dozorom majstra kováča.

vencie v Čadci v spolupráci s naším úradom už od septembra 2009 a zrealizovali ju
na 27 základných školách okresu Čadca,
v 45 triedach pre 889 žiakov.

Veľtrhu sa darí už tretí rok
Úžasné bolo vidieť na jednom mieste
stredné školy okresu Čadca, priľahlých regiónov a školy z ČR a PR, najmä z hľadiska
sprístupnenia množstva informácií o odboroch, ale aj z aspektu vytvorenia prirodzeného a zdravého konkurenčného prostredia
(aj keď naše školy nerady vidia vo svojej blízkosti konkurenciu tých odborov, ktoré samy
prezentujú). Veď mnohí žiaci, ktorí sa rozhodujú o svojej profesii, sú možno budúcimi zamestnávateľmi alebo samostatne zárobkovo
činnými osobami a konkurencia ich bude
sprevádzať dennodenne. Konkurencia je prínosom aj medzi strednými školami. Zrejme
to postrehli návštevníci veľtrhu pri mnohých

ukážkach praktických činností žiakov škôl.
Najmä dievčatá pozorne sledovali umenie
a šikovnosť stredoškoláčok (možno budúcich úspešných vizážistiek) zo študijného odboru kozmetička a kaderníčka. Chlapcov zas
viac upútali ukážky Železničnej polície a zručnosť kováčov pri kovaní meča, sekery, podkovičiek a pod. Nik si však nenechal ujsť ani
vystúpenia Súboru moderného tanca JOJA
v Čadci a krásny spev Margity Drozdekovej.
Veľtrhu sa darí už tretí rok. Výhodou bolo aj
to, že pre žiakov 9. ročníkov ZŠ z okresu,
vďaka Slovenskej autobusovej doprave,
a. s., Žilina, prevádzka Čadca, sa zabezpečila
v dvojhodinových intervaloch bezplatná
autobusová doprava na každý deň. Nad
bezpečnosťou a pokojom neustále dohliadala mestská polícia.
Veľkým plusom veľtrhu bola skutočnosť,
že nezamestnaní sa mali možnosť uchádzať o zamestnanie naraz a na jednom

Rastie záujem o vzdelanie
nformačno-poradenské a sprostredkovateľské služby nemožno odtrhnúť od
poradenských a vzdelávacích aktivít. Akoukoľvek formou sa venujeme klientovi,
výsledok by mal smerovať k jeho „uschopneniu“ – aby bol úspešný na trhu práce,
dokázal sa zamestnať. Neraz sme lamentovali nad neúspechom výberových konaní,
či už išlo o viac alebo menej voľných pracovných miest. Preto sme sa rozhodli, že
spojíme dve aktivity – ponuku plánovaných vzdelávacích kurzov a ponuku
voľných pracovných miest, ktoré v danom
období má úrad práce, sociálnych vecí

I

a rodiny k dispozícii a nazvali sme ju Burza
vzdelávania a voľných pracovných miest.
Na obdobie od 27. 1. 2009 do 1. 4. 2009
sme oslovili 2 721 klientov, ktorí prešli
prezentáciou plánovaných vzdelávacích
kurzov v rámci vzdelávania a prípravy na
trh práce aj osobitným individuálnym pohovorom o ponukách voľných pracovných
miest. Dôležitý na tejto akcii bol práve
zámer: Klientovi sa v určených termínoch
nevenovala sprostredkovateľka, ale iná pracovníčka z oddelenia služieb zamestnateľnosti (ponuka vzdelávania) a pracovníčka z oddelenia služieb zamestnávateľom

mieste u viacerých zamestnávateľov a využiť prítomnosť personálnych agentúr.
Na veľtrhu sa zúčastnilo celkovo 3 579 účastníkov (čo je o 429 účastníkov viac ako v roku
2008); 40 vystavovateľov, z toho stredných
škôl 27 (18 zo SR, 7 z ČR, 2 z Poľska), žiakov ZŠ
1 057, 29 výchovných poradcov ZŠ, študentov končiacich ročníkov SŠ 796, evidovaných
uchádzačov o zamestnanie 1 248 a záujemcov o zamestnanie 68 (dokonca niektorí
nezamestnaní dostali aj ponuku voľného
pracovného miesta, u niektorých boli zaregistrované dotazníky na prijatie do pracovného pomeru alebo databázy personálnej
agentúry).
Súhrnne sa na ňom zúčastnilo 52 hostí
a 158 ostatných návštevníkov.
Veľmi smutne vyšla bilancia návštevnosti
rodičov, ktorá je oproti roku 2008 len 157
(čo je o 145 rodičov menej ako v roku
2008). Preto pre nás vyvstáva úloha hľadať
príčinu nezáujmu rodičov o takúto akciu.
V rámci diskusií silne rezonovala aj potreba
spojenia samosprávy, štátu, zamestnávateľov a školstva.
SPRACOVALI: Mgr. Jana Marťáková,
PhD. Mgr. Jarmila Jurčáková, Mgr. Alena Belešová, ÚPSVR v Čadci

(ponuka voľných pracovných miest). Prvé
výsledky jednoznačne potvrdili rýchlejšie
obsadzovanie voľných pracovných miest
a výrazný záujem o vzdelávanie. Po skončení
burzy sme sa zhodli, že napriek veľkej záťaži
pracovníkov - náročnosť na organizáciu
a presun okamžitých informácií - mala táto
aktivita výraznejší úspech než klasické
výberové konanie. Pozitívne reakcie
zamestnávateľov to len potvrdili. Najbližšie
takúto burzu plánujeme zrealizovať od
polovice januára 2010, ale tú už spojíme aj
s informáciami o EURES-e a nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce. Vzdelávaciu
časť chceme doplniť o anketu zisťujúcu
záujem klientov o konkrétne vzdelávanie.
Mgr. Jana Marťáková, PhD.
Mgr. Renáta Bojková, ÚPSVR v Čadci
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Zákon o rodičovskom príspevku
ový zákon o rodičovskom príspevku,
v zmysle ktorého rodič zabezpečuje
osobnú a riadnu starostlivosť o dieťa a nevykonáva zárobkovú činnosť, bude účinný od 1. 1.
2010. Výška príspevku je aj naďalej 164,22 eura.
Rodičovský príspevok podľa nového zákona
bude poskytovaný aj v sume 256 eur mesačne
do dovŕšenia dvoch rokov veku dieťaťa, ak sa
rodičovi pred vznikom nároku na rodičovsky
príspevok vyplácalo materské na toto dieťa,
alebo ak sa nevyplácalo materské, ak rodič bol
v posledných dvoch rokoch pred narodením
tohto dieťaťa nemocensky poistený najmenej
270 dní.
To znamená, že poberateľ rodičovského príspevku, ktorý mu bol priznaný do 31. 12. 2009,
nevykonáva zárobkovú činnosť, osobne zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do dvoch
rokov veku a spĺňa nárok na rodičovský príspevok v sume 256 eur, neuplatňuje si novú žiadosť o rodičovský príspevok, len listom požiada o výplatu rodičovského príspevku v sume
256 eur.
Ak sa poberateľ osobne dostaví k platiteľovi, tak
do jestvujúcej žiadosti písomne žiada o výplatu
rodičovského príspevku v sume 256 eur.
Prvýkrát sa vyplatí rodičovský príspevok v sume
256 eur za január v mesiaci február 2010, postačí oň požiadať do konca januára 2010.
Rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť alebo
práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (v zmysle Zákonníka práce) a je do 31. 12. 2009 poberateľom rodičovského príspevku, po 1. 1. 2010 sa

mu bude naďalej poskytovať rodičovský príspevok v sume 164,22 eura.
Tento rodič z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti nespĺňa nárok na výplatu rodičovského
príspevku v sume 256 eur.
V prípade, ak takýto rodič ukončí výkon zárobkovej činnosti alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, bude
zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa do
dvoch rokov veku osobne a na toto dieťa mu
vznikol nárok na materské alebo bol pred narodením dieťaťa 270 dní nemocensky poistený,
môže požiadať o výplatu rodičovského príspevku v sume 256 eur.

Pri pracovnom pohovore u perspektívneho zamestnávateľa som sa
stretla s otázkou, či mám certifikát
ECDL, takzvaný „Európsky vodičský
preukaz na počítače“. Načo potrebujem takýto certifikát, keď viem
robiť na počítači?

Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú držiteľmi
tohto „vodičského preukazu na počítače“,
majú potom vyššie šance nájsť si lepšie zamestnanie, a to nielen na Slovensku.
Certifikát ECDL je medzinárodne rešpektovaným preukazom základnej počítačovej gramotnosti. Jeho držiteľ ním preukazuje, že nadobudol dostatočné
základné znalosti a zručnosti na využívanie osobných počítačov, a že tieto jeho
znalosti a zručnosti boli overené objektívnym, celosvetovo štandardizovaným
spôsobom.
Napríklad len v Európe overovacie testy
ECDL absolvovalo už 7,4 milióna osôb. Celosvetovo sa skúša vo viac ako 38 jazykoch
vo vyše 130 štátoch. Na Slovensku má certifikát ECDL už viac ako 25 000 osôb a vykonalo sa vyše 160 000 skúšok ECDL.

N

výšenie produktivity, flexibility a istoty
pri vykonávaní administratívnych činností je závislé od schopnosti primerane
ovládať a využívať výpočtovú techniku. Nedávne prieskumy u zamestnancov v Nemecku, Maďarsku, Taliansku a v ďalších krajinách ukázali, že zamestnanec pracujúci
s počítačom stratí priemerne až tri hodiny za
týždeň riešením problémov vyplývajúcich
z nedostatočnej zručnosti pri práci s počítačom. Je to pre zamestnávateľov silná motivácia, aby pri výbere zamestnancov alebo
pri zvyšovaní ich kvalifikácie brali do úvahy
objektívne overenú počítačovú gramotnosť.
Teda zamestnávateľ vyžadujúci ovládanie
výpočtovej techniky môže požadovať, aby
ho uchádzači o zamestnanie preukázali
certifikátom ECDL.

Z
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Podľa zákona o príspevku na starostlivosť
o dieťa bude od 1. 1. 2010 štát poskytovať rodičovi jednorazový príspevok na uľahčenie
vstupu alebo návratu na trh práce a na začatie
vykonávania zárobkovej činnosti, tzv. „príspevok rodičovi“.
Rodič, ktorému sa poskytoval rodičovský príspevok, začne vykonávať zárobkovú činnosť
pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa alebo
šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, môže si uplatniť nárok na tento jednorazový príspevok rodičovi. Príspevok rodičovi je v sume 25 % zo
súčtu súm rodičovského príspevku, na ktorý
by mal rodič nárok z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, avšak z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti túto sumu rodičovského príspevku
Mgr. Jana Kovárová
nevyčerpá.

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
PRI PRÁCENESCHOPNOSTI
DLHŠEJ AKO DESAŤ DNÍ
zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplýva zamestnávateľovi povinnosť vyplatiť náhradu
príjmu zamestnancovi za prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti.
Okrem toho je (podľa § 231 ods. 1 písm. e),
j) a ods. 2 uvedeného zákona) zamestnávateľ povinný odstúpiť tlačivo príslušnej
pobočke Sociálnej poisťovne, ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 10 dní, najneskôr do troch dní po 10. dni trvania.
Zamestnávateľ spolu s II. dielom tlačiva
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti predloží pobočke Sociálnej poisťovne aj vyplnené tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely
uplatnenia nároku na nemocenskú dávku
do spomínaných troch dní po 10. dni.
V prípade, ak práceneschopnosť prechádza z mesiaca do mesiaca, má poistenec
alebo zamestnávateľ podľa dohody povinnosť doručiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa v lehote do 3. dňa nasledujúceho
mesiaca Preukaz o trvaní dočasnej práceneschopnosti, aby mohla byť nemocenská
dávka poistencovi vyplatená včas, v príslušnom výplatnom termíne stanovenom
Sociálnou poisťovňou.

V

Mgr. Zuzana Zrubcová

sekcia SVR - odbor štátnych sociálnych dávok, Ústredie PSVR

Ako sa dá certifikát ECDL získať?
ertifikát ECDL sa vydáva po úspešnom
absolvovaní skúšok zo siedmich tematických okruhov (základy informačných
technológií, práca s počítačom a správa sú-
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borov, textový editor, tabuľkový kalkulátor, používanie databáz, prezentácie, prezeranie webových stránok a komunikácia).
Po štyroch vybraných úspešne absolvovaných skúškach možno požiadať o vydanie
certifikátu ECDL Štart.
Uchádzač sa môže prihlásiť na skúšky v ktoromkoľvek akreditovanom testovacom
centre na Slovensku alebo v zahraničí. Na
Slovensku je ich vyše 70 a sú rozmiestnené
po celom území. Ich zoznam a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke
www.ecdl.sk.
Program ECDL je otvorený pre všetky skupiny obyvateľstva (zamestnancov, nezamestnaných, študentov, osoby so zdravotným postihnutím, osoby v domácnosti) a je
nezávislý od konkrétnych výrobcov počítačov a programov.
Vedomosti potrebné na skúšku možno nadobudnúť prezenčným štúdiom, samoštúdiom, formou konzultácií alebo cez e-learning.
Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., predseda Slovenskej
informatickej spoločnosti, ktorá je garantom celosvetového
certifikačného programu ECDL na Slovensku
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výberové konania

KRAJ: TRENČIANSKY
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY V TRENČÍNE
Výber č.: 2009/12/15
Obsadzovaná funkcia: odborný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 1
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej činnosti; tvorba koncepcií; riadenie, kontrola a usmerňovanie DeD v kraji;
spolupráca s cudzineckou políciou, Migračným úradom SR
a záchytným táborom
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo
II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická
osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MPSVR SR č. 643/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 48/2002
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona
č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo,
verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického
zamerania podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výber č.: 2009/13/15
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 3
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: samostatné vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, výchovné opatrenia,
výkon funkcie kolízneho opatrovníka, výkon opatrovníctva

a poručníctva, podávanie návrhov na súd a prokuratúru,
terénna sociálna práca
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské I. alebo
II. stupňa
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická
osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita
Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MPSVR SR č. 643/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevku na podporu
náhradnej starostlivosti o dieťa, zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ústavného zákona
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov, zákona č. 453/2003 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo,
verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického
zamerania podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výber č.: 2009/14/15
Názov pozície: samostatný radca
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Počet voľných miest: 2 (úväzok 0,6)
Organizačný útvar: odbor sociálnych vecí a rodiny – oddelenie posudkových činností
Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne
veci a rodina
Hlavné úlohy: vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti
na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovacieho preukazu a na účely štátnych sociálnych dávok. Posudzuje komplexnú zdravotnú dokumentáciu občana, určuje
mieru funkčnej poruchy, posudzuje sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, posudzuje jednotlivé druhy odkázanosti
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Posudzuje
nepriaznivý zdravotný stav na účely štátnych sociálnych dávok.
Požiadavky na zamestnanca:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II.
stupňa v odbore medicína
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Lotus Notes, Outlook Express
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť
a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, vyrovnaná a harmonická
osobnosť, schopnosť pracovať pod tlakom, adaptabilita
a flexibilita

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 63
ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov – lekár, ktorý
má špecializáciu v odbore posudkové lekárstvo alebo absolvoval certifikačnú prípravu v akreditovanom certifikačnom študijnom programe v odbore posudkové
lekárstvo, alebo sa na tejto príprave zúčastňuje alebo sa
na tejto príprave začne zúčastňovať
Kontakt na poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre výber č.:
2009/12/15, 2009/13/15 a 2009/14/15: JUDr. Janka Bútorová
Telefón: 032/2440120
Fax: 032/6400233
E-mail: janka.butorova@uPSVR.sk
Adresa služobného úradu: Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny, M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín
Požadované doklady na prihlásenie sa do
výberového konania:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
s uvedením čísla výberového konania;
motivačný list;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený v oznámení
o výberovom konaní);
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri
mesiace;
profesijný štruktúrovaný životopis;
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve
členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan SR,
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR;
písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území
SR;
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie štátnej služby;
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópií výpisu z registra
trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných
údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poznámka:
Pri prihlásení sa do výberového konania na viac pozícií sa
vyžaduje predloženie požadovaných dokladov ku každej
pozícii osobitne. Na obálku a v žiadosti treba uviesť číslo
výberu alebo VK.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi pošlite do 20. 1. 2010 na adresu
služobného úradu, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

JANUÁR 01/2010
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V minulom čísle november/december 2009 bola za správnu odpoveď v krížovke vyžrebovaná: Lýdia Košecová, Ul. mieru 699, 922 03 Vrbové
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NITRIANSKE KARIÉRNE DNI
sa stretli s veľkým záujmom
Aj III. ročník Nitrianskych kariérnych dní priniesol nové partnerstvá.
Po Úrade PSVR Nitra, meste Nitra a VÚC sa tak Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre stala v poradí už štvrtým partnerom tohto podujatia.

priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v prvý deň (21. 10.) konala Burza informácií. Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ Úradu PSVR Nitra
Stanislav Ivanička a účastníkom podujatia sa
prihovorili aj ostatní predstavitelia partnerstva
za mesto Nitra primátor Jozef Dvonč, za VÚC
Helena Psotová (v zastúpení predsedu NSK Milana Belicu) a v neposlednom rade za UKF rektor Libor Vozár. Pozvanie prijal aj generálny riaditeľ Ústredia PSVR Ján Sihelský.
Na Burzu informácií prišlo 21 zamestnávateľov, ktorí prezentovali činnosť svojich firiem
a niektorí zároveň ponúkali aj voľné pracovné
miesta. Informácie boli určené najmä uchádzačom o zamestnanie (UoZ) a záujemcom
o zamestnanie. Ďalšou cieľovou skupinou boli
žiaci posledných ročníkov základných škôl,
ktorých študenti SOŠ motivovali, aby sa
prihlásili na nimi prezentované študijné
a učebné odbory. Pedagógovia predstavili
študentom stredných škôl študijné programy
oboch nitrianskych vysokých škôl. UKF počas dňa zabezpečovala prednášky zamerané
na kariérové poradenstvo určené hlavne pre
UoZ, ktorí v dôsledku globálnej finančnej
krízy stratili zamestnanie, ďalej pre žiakov ZŠ
a študentov SOŠ.
V zóne Voľné pracovné miesta informovali
o voľných pracovných pozíciách na trhu práce
u nás zamestnanci Úradu PSVR Nitra a v rámci
krajín EÚ poradkyne siete EURES. Ďalšia zóna

V

poradenstva bola určená najmä pre
UoZ, ktorých zamestnanci odboru
ESF a PR a odboru SZ informovali
o poskytovaní príspevkov v rámci
APTP. Počas podujatia bola účastníkom sprístupnená na LCD obrazovke
centrálna prezentácia jednotlivých
partnerov, zamestnávateľov a škôl.
K najväčšiemu podielu zúčastnených
prispelo vyše 900 žiakov základných
škôl a viac než 600 UoZ.
Druhý deň Nitrianskych kariérnych dní
sa začal pracovným stretnutím za Okrúhlym stolom. Na rokovaní sa zúčastnili
zástupcovia úradu PSVR, VÚC, zamestnávateľov, SOŠ, VŠ, Krajského
školského úradu, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Nitrianska
investičná spoločnosť. Témou
diskusie bola spolupráca SOŠ so
zamestnávateľmi, ktorí finančne
podporujú odbornú prax na školách. Počas obidvoch dní sa zabezpečovala publicita v rámci
nového programového obdobia
2007-2013 formou informačných
letákov a brožúr. Výsledky hovoria o tom, že tieto podujatia majú
význam aj do budúcnosti.
Mgr. Viera Kulíšková
odbor ESF a PR, ÚPSVR Nitra
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PORADIE PODĽA EVIDOVANEJ MIERY NEZAMESTNANOSTI V SR* za mesiac november
Slovensko celkovo
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

12,40

12,40

SLOVENSKO

Poradie krajov
Územie

Ku koncu sledovaného mesiaca v %

Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v %

Bratislavský kraj

4,31

4,39

Trnavský kraj

8,06

8,12

Trenčiansky kraj

9,88

9,79

Žilinský kraj

10,62

10,59

Nitriansky kraj

11,26

11,22

Košický kraj

17,01

17,07

Prešovský kraj

18,10

18,02

Banskobystrický kraj

18,92

18,96

Poradie okresov
Por. Územie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bratislava I
Bratislava IV
Bratislava III
Bratislava V
Bratislava II
Senec
Pezinok
Galanta
Trnava
Trenčín
Žilina
Hlohovec
Nitra
Piešťany
Košice IV
Malacky
Púchov
Banská Bystrica
Košice I
Ilava
Dunajská Streda
Košice III
Zvolen
Šaľa
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Košice II
Martin
Prievidza
Čadca
Ružomberok
Topoľčany
Poprad
Skalica
Liptovský Mikuláš
Zlaté Moravce
Turčianske Teplice
Nové Zámky
Myjava

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
2,74
3,38
3,39
3,78
3,91
4,96
5,52
5,79
6,11
7,05
7,16
7,20
7,24
7,59
7,76
8,04
8,12
8,17
8,24
8,68
8,97
9,12
9,25
9,44
9,59
9,76
9,98
10,26
10,68
10,77
10,87
10,89
10,92
11,05
11,13
11,51
11,87
11,95
12,31

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
2,72
3,45
3,50
3,90
3,95
5,03
5,49
5,64
6,32
6,97
7,16
7,12
7,33
7,79
7,92
8,16
8,18
8,10
8,54
8,63
9,04
9,17
9,35
9,52
9,45
9,88
10,11
10,40
10,39
10,91
10,67
10,90
11,07
10,85
11,21
11,76
11,69
11,73
11,99

Zmena
poradia

1
-1

1
1
-2

1
-1

1
-1
3
-1
1
-3
2
-1
-1

Por. Územie
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Partizánske
Stará Ľubovňa
Senica
Tvrdošín
Námestovo
Považská Bystrica
Kysucké Nové Mesto
Dolný Kubín
Levice
Bytča
Žiar nad Hronom
Komárno
Spišská Nová Ves
Prešov
Banská Štiavnica
Humenné
Levoča
Michalovce
Stropkov
Brezno
Sobrance
Detva
Žarnovica
Medzilaborce
Vranov nad Topľou
Košice - okolie
Krupina
Svidník
Bardejov
Gelnica
Poltár
Snina
Lučenec
Veľký Krtíš
Sabinov
Trebišov
Kežmarok
Rožňava
Revúca
Rimavská Sobota

Ku koncu
sledovaného
mesiaca v %
12,34
12,53
12,59
12,67
12,91
13,21
13,25
13,85
14,12
14,35
14,40
14,76
15,38
15,90
16,26
16,35
16,79
17,80
17,89
18,18
19,75
20,27
20,54
20,55
21,00
21,42
21,46
21,49
21,73
21,89
22,60
23,05
23,48
23,58
24,96
25,01
25,28
27,21
29,99
32,91

Ku koncu
predchádzaj.
mesiaca v %
12,37
12,80
12,74
12,50
12,41
13,26
13,38
13,41
14,20
14,38
14,44
14,44
15,18
16,03
16,74
15,61
16,81
17,89
18,33
17,87
19,95
20,19
20,66
20,97
21,35
21,52
21,20
21,82
21,01
21,83
23,03
21,99
23,60
23,47
25,00
25,20
24,91
26,88
30,30
33,09

Zmena
poradia

*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných.

3
1
-1
-3

1
1
-2
1
1
-2

2
2
-1
1
-4
1
-1
1
-1
1
1
-2

