Mesto Banská Bystrica

Program:
9,30 – 10,00 h. Prezencia účastníkov seminára

POZVÁNKA
Mesto Banská Bystrica
si Vás dovoľuje pozvať na

ZÁVEREČNÝ SEMINÁR
pod záštitou ministra práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Jána Richtera
k vyhodnoteniu realizácie a výsledkov
pilotného projektu

OD DÁVOK
K PLATENEJ PRÁCI
Záverečný seminár sa uskutoční
26. novembra 2013 v priestoroch
Radnice mesta Banská Bystrica
(Cikkerova sieň, Námestie SNP č. 1)

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

10,00 – 10,15 h. Otvorenie seminára
10,15 – 11,15 h. Vyhodnotenie
priebehu
a
výsledkov projektu, závery a
odporúčania
pre
implementačnú prax
blok vystúpení
11,15 – 11,45 h. Nástroje aktívnych opatrení na
trhu práce pre dlhodobo
nezamestnaných
a medzitrh
práce
Inštitút zamestnanosti
11,45 – 12,15 h. Prestávka
12,15 – 12,45 h. Príspevok MPSVaR SR
12,45 – 13,00 h. Projekt Cesta z bludného kruhu
–
skúsenosti
s
riešením
zadĺženosti
dlhodobo
nezamestnaných
Agentúra
podporovaného
zamestnávania Somotor
13,00 – 14,00 h. Diskusia
14,00 h.

Záver

Potvrdenie účasti na seminári prosíme zaslať na
adresu babiakova@krabb.sk do 19.11.2013.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

Cieľom pilotného projektu Od dávok k
platenej
práci
bolo
riešenie
dlhodobej
nezamestnanosti prostredníctvom medzitrhu
práce.
Realizácia a výsledky projektu poukazujú, že
je treba uplatniť medzitrh práce ako nový
nástroj aktívnych opatrení na trhu práce,
zameraný na dočasné zamestnanie dlhodobo
nezamestnaných poberateľov dávky v hmotnej
núdzi.
Medzitrh práce nerieši len zamestnanosť,
ale zameriava sa aj na zamestnateľnosť sociálne
vylúčených osôb. S ohľadom na ich viacnásobnú
sociálnu patológiu poukazuje na nevyhnutnosť
komplexného prístupu a odbornej pomoci pri
odbúravaní sociálnych bariér, príčin a následkov
dlhodobej nezamestnanosti.
Prínosom záverečného seminára budú všetky
príspevky zamerané na oblasti, ktoré s cieľom
projektu súvisia.
(viac informácií http://www.banskabystrica.sk/

 sociálne veci, aktuality
 Projekt Od dávok k platenej práci)
Účastníci seminára
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo spravodlivosti SR
Združenie miest a obcí Slovenska
Starostovia obcí
Ostatná odborná verejnosť
Zamestnávatelia medzitrhu práce
Zamestnanci medzitrhu práce
Zamestnávateľské zväzy
Rómske komunity
www.esf.gov.sk

www.banskabystrica.sk

Realizácia Programu
prepájania služieb zamestnanosti
s poskytovaním
sociálnych služieb
pre dlhodobo nezamestnaných
v meste Banská Bystrica
prostredníctvom
realizácie národného projektu
Od dávok k platenej práci

