Inštitút zamestnanosti Vás pozýva na konferenciu
Inkluzívny trh
pod záštitou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej
Konferencia sa uskutoční v utorok 12. júla 2011 v čase od 10:00 do 16:00
v priestoroch hotela Tatra na námestie 1. mája 5 v Bratislave.
Konferencia je určená odbornej verejnosti a hlavným cieľom je predstaviť Vám a
diskutovať o Inkluzívnom trhu ako novom nástroji na znižovanie dlhodobej
nezamestnanosti, ktorá je stigmou našej spoločnosti. Program konferencie je priložený .

Inkluzívny trh
Veľká časť dlhodobo nezamestnaných osôb je na otvorenom trhu práce ťažko
uplatniteľná kvôli nižšej produktivite práce. Preto je navrhovaný inkluzívny trh, ktorý dá
tejto cieľovej skupine možnosť obnoviť si pracovné návyky a tým získať reálnu šancu
zamestnať sa. Ide o inkluzívny trh, ktorý je paralelný trh služieb a pracovníkov. Pozitívna
diskriminácia teda nie je realizovaná formou dotácií, ale formou garancie primeraného
objemu zákazok.

Inkluzívni zamestnanci
Cieľová skupina inkluzívneho trhu sú osoby, ktoré bez pracovných skúseností
počas posledného roka/dvoch nedostanú šancu zamestnať sa na otvorenom trhu práce.
Sú to dlhodobo nezamestnaní, osoby po výkone trestu a časť ekonomicky neaktívnych
(ktorí by inak boli dlhodobo nezamestnaní, ale nesplnili niektorú z formálnych podmienok).
Celkový objem tejto cieľovej skupiny je na Slovensku okolo 300 tisíc osôb. Z nich 50 000
osôb nájde pracovné uplatnenie v inkluzívnych podnikoch.

Inkluzívne podniky
Inkluzívne podniky majú byť certifikované/registrované inštitúcie s hlavnou
podmienkou registrácie zamestnávať 3/4 zamestnancov z cieľovej skupiny. Inkluzívne
podniky budú medzi sebou konkurovať o zákazky inkluzívnych služieb a o inkluzívnych
zamestnancov.
Vzhľadom
na očakávaný
počet
inkluzívnych
zamestnancov
predpokladáme okolo 1000 podnikov rozmiestnených v rámci SR.

Inkluzívne služby
Inkluzívne služby budú vybrané služby, ktoré majú právo vykonávať výhradne
inkluzívne podniky. Verejné inštitúcie budú mať povinnosť vyhlasovať verejné
obstarávanie na vykonanie týchto služieb. Tým sa znižovanie dlhodobej nezamestnanosti
dostane do pozornosti celej verejnej správy a spoločnosti.

viac na www.iz.sk : http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast

Efekty inkluzívneho trhu
Pri nastavení 50 000 inkluzívnych zamestnancov z 300 tisícovej cieľovej skupiny
predpokladáme v horizonte 10 rokov zvýšenie miery zamestnanosti o 3,7 percentuálne
body (z toho 1,5 p.b., čo spôsobia samotní inkluzívni zamestnanci), zníženie miery
nezamestnanosti o 5 p.b. (z toho 2 p.b. pracovných miest na paralelnom trhu). Už v prvom
roku sa 70% z objemu zákazok vráti do verejného rozpočtu vo forme daní a odvodov.
Zhruba po deviatich rokoch bude priamy vplyv na verejné financie priaznivý (pri započítaní
nepriamych vplyvov už po piatich rokoch). Toto je pri realistickom predpoklade umiestnení
na otvorenom trhu práce 10 – 20% z inkluzívnych zamestnancov. Popri týchto
kvantifikovateľných zmenách príde k zvýšeniu hospodárskeho rastu, zlepšeniu územnej
kohézie, zvýšeniu ekonomickej a príjmovej úrovne cieľovej skupiny a k zlepšeniu
celkového ekonomického i ekologického prostredia.
Dúfame, že svojou účasťou potvrdíte závažnosť problematiky dlhodobej
nezamestnanosti a sme presvedčení, že svojimi komentármi a kritickými otázkam
prispejete k zdarnému priebehu tohto podujatia.

Realizácia konferencie je podporená nadáciou Friedricha Eberta a Národným
projektom Centrum sociálneho dialógu.
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Konferencia: Inkluzívny trh
v utorok dňa 12. júla 2011, od 10:00 do 16:00
v hoteli Tatra, námestie 1. mája 5, Bratislava

Konferencia Inkluzívny trh sa koná
pod záštitou predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej

Organizačné pokyny
Súčasťou konferenčných materiálov bude publikácia INKLUZÍVNY TRH a na
záver konferencie bude slávnostne uvedená do života.
Miesto konania

Dátum

hotel Tatra

12.7.2011

nám 1. mája 5, Bratislava

Návratka
Údaje o účastníkovi:
Meno a priezvisko
Inštitúcia / Organizácia
E – mail

viac na www.iz.sk : http://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast

Čas
10:00 až 16:00

Program konferencie Inkluzívny trh – 12.7.2011
9:30 – 10:00
10:00 – 10:15

Registrácia účastníkov
Otvorenie

10:15 – 11:15

Úvodný príhovor
Inkluzívni zamestnanci
Michal Páleník
Ján Kmeť

11:15 – 12:15

12:15 – 13:30
12:30 – 13:00
13:30 – 14:30

Karol Morvay
Miroslava Hapalová
Diskusia
Inkluzívne podniky
Michal Páleník
Vladimír Ledecký
Jaroslav Šumný
Xavér Gubáš
Diskusia
Obed
Tlačová konferencia
Inkluzívne služby
Michal Páleník
Jozef Turčány
Marek Radvanský

14:30 – 15:45

Xavér Gubáš
Diskusia
Inkluzívny trh ako celok
Viliam Páleník
Ivan Juráš
Miroslav Gazdík

Viliam Páleník, prezident Inštitútu
zamestnanosti, vedecký pracovník EÚ SAV
riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
námestník Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
vedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV,
výskumný pracovník Ekonomickej univerzity
riaditeľka pobočky Člověk v tísni - Slovensko

riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
starosta obce Spišský Hrhov
poradca Konfederácie odborových zväzov SR
poradca ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny

riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí
Slovenska
vedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV,
riaditeľ EMPA
poradca ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny

prezident Inštitútu zamestnanosti, vedecký
pracovník EÚ SAV
generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
prezident Konfederácie odborových zväzov
SR
vedúci oddelenia, Ekonomický ústav SAV,
výskumný pracovník Ekonomickej univerzity

Karol Morvay
Diskusia
15:45 – 16:00
Uvedenie publikácie INKLUZÍVNY TRH do života
16:00:00 Záver
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