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Aktívna politika trhu práce v praxi

 ... spoločnosť sa mení takým spôsobom, že 
v súčasnej dobe ekonomika nenachádza dostatok 
miest na to, aby ľudia mohli mať v tejto spoločnosti 
plnohodnotný status. Objavujú sa neužitoční ľudia, 
zamestnanie začína chýbať. Daný problém nadobúda 
veľmi dramatické   rozmery...Dnes totiž prežívame 
krízu, ktorá je porovnateľná s krízou, ktorá oddelila 
modernú spoločnosť od tradičnej.

     J. Keller,  Súmrak sociálneho štátu 
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1. Projekt „Vzdelávanie a príprava na 
zamestnanie znevýhodnených UoZ“

Cieľ projektu: zvýšiť šance uplatniť sa na trhu práce u 
znevýhodnených UoZ

Termín realizácie: jún 2006 – júl 2007

Aktivity projektu:

AKT. 1.: Poradensko- motivačný kurz 

Rozvoj sociálnych zručností 

Legislatíva trhu práce

Základné ľudské práva
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1. Projekt „Vzdelávanie a príprava na 
zamestnanie znevýhodnených UoZ“ 

AKT. 2.: Vydanie poradenských príručiek

AKT. 3.: Vznik Centra vzdelávania a zamestnávania 
znevýhodnených UoZ

   - individuálne dovzdelávanie

   - výskum bariér uplatnenia sa na trhu práce

   - sociálne poradenstvo

   - individuálne konzultácie – psychológ

   - individuálne konzultácie – právnik

   - príprava na zamestnanie – inovatívny projekt triedenia bielej  
  

     techniky 

AKT.4.:  Nadnárodná spolupráca 
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2. Znevýhodnení UoZ a špecifiká 
nástrojov pomoci 

Nástroje pomoci, ktoré môžu byť efektívne

- absolventi  /výcviky, vzdelávanie/
- starší nezamestnaní 

    /rekvalifikácie „ na mieru“/
- nezamestnaní s nízkym vzdelaním 
- skupiny UoZ ohrozené sociálnou exklúziou

      / legislatíva trhu práce, motivačné kurzy s 
prepojením na pracovné miesto, aktivácie s 
prepojením na pracovné miesto/
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3. Národné projekty verzus individuálne 
projekty

Nástroje APTP pre znevýhodnených UoZ
                                                                   Nástroj APTP /Výzva /

NP /ÚPSVaR/                                                                                                             IP /MVO, iné subjekty /

                     
                                                                                                      

                                                         !

                                                              Znevýhodnení UoZ

►Duplicita pomoci
►nesúlad pomoci
►neochota nezamestnaných zapojiť sa do totožných aktivít
►regionálne rozdiely a špecifiká nástrojov APTP 
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4. Teoretické a praktické východiská pri 
nastavení nástrojov APTP 

► Globálne prístupy – EÚ, MPSVaR, ÚPSVaR, vládny 
program, zamestnávatelia

►Lokálne prístupy -  VÚC, mestá, obce, Úrady práce, , 
MVO

                                     ▼

    - analýzy a štúdie zamerané na potreby trhu práce   

      u nezamestnaných /potreby, vzdelanie, bariéry /        

   -  zosúladenie potrieb trhu práce a vzdelávania

   -  zosúladenie s potrebami zamestnávateľov
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Ďakujem za pozornosť

 Otázky ?
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