Podpora rozvoja siete EURES

Očakávaný prínos projektu

EURES (European Employment Services) je európska
sieť verejných služieb zamestnanosti a spolupracujúcich subjektov koordinovaná Európskou komisiou a jej
cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP a Švajčiarska.

Realizácia projektu má prispieť najmä k zvýšeniu zamestnanosti prostredníctvom nárastu počtu úspešne umiestnených uchádzačov na európskom trhu práce, k zlepšeniu
kvality poskytovaných verejných a súkromných služieb
zamestnanosti, k posilneniu ich služieb a účinnejšiemu poskytovaniu služieb súvisiacich s podporou voľného pohybu pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP prostredníctvom
EURES.

EURES poskytuje bezplatné služby klientom, ktorí si hľadajú pracovné uplatnenie v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarsku a bezplatný servis zamestnávateľom, ktorí hľadajú
pracovné sily v rámci týchto krajín. EURES poskytuje
informácie o voľných pracovných miestach, európskom
trhu práce, životných a pracovných podmienkach v jednotlivých krajinách EÚ/EHP, poradenstvo a zabezpečuje
služby v oblasti náboru pracovných síl.

Národný projekt
Spoločne hľadáme prácu

Projekt podporuje skvalitňovanie služieb siete a zvyšovanie povedomia o sieti EURES formou realizácie týchto aktivít:

• cielené medzinárodné burzy práce (Rakúsko – Nemecký
•

Deň, Maďarský deň a pod.)

účasť na podujatiach na Slovensku (burzy práce a informácií, Profesia days, Deň Európy, festival Pohoda a pod.)

•
• návštevy EURES poradcov na vysokých školách a univerziprihraničné aktivity
tách

•
•
•
•

rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych projektov

•

propagácia siete EURES

výberové pohovory pre zahraničných zamestnávateľov
diskusné fóra
workshopy s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti pracovnej
mobility

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Bližšie informácie môžete získať:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8, 812 67 Bratislava
www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk / www.upsvr.gov.sk
www.eures.sk / www.eures.europa.eu

Cieľ projektu

Časový rámec projektu

Veľtrh práce

Zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zvýšenie zamestnateľnosti, zlepšenie prepojenia verejných a neverejných
služieb zamestnanosti a spolupráce so zamestnávateľmi.

01/2016 – 12/2020

V rámci projektu sa realizuje burza práce so zastúpením
slovenských a zahraničných zamestnávateľov. Veľtrh
práce JOB EXPO sa koná spolu s medzinárodnou burzou
práce European Job Days a je to najväčší veľtrh práce na
Slovensku organizovaný v spolupráci s verejnými službami zamestnanosti.

Projekt má za cieľ podporiť rozvoj siete EURES, zvyšovanie
kvality EURES poradcov, ich priameho kontaktu s klientmi
a kvalitné zabezpečovanie aktivít a služieb siete EURES.

Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj,
Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Prešovský kraj, Košický kraj

Cieľové skupiny projektu
• zamestnávateľ
• uchádzač o zamestnanie
• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
• poskytovatelia služieb zamestnanosti
• inštitúcie verejných a súkromných služieb
zamestnanosti a ich zamestnanci

• zamestnanci
• žiaci a študenti

Hlavné aktivity
1. Veľtrh práce
2. Podpora rozvoja siete EURES a poradenstvo
v oblasti mobility pracovnej sily v rámci EÚ/EHP

Podmienky
realizácie projektu
Projekt realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Realizácia aktivít prebieha na národnej úrovni, v súlade s § 54 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovenská sekcia veľtrhu práce Job Expo je určená slovenským zamestnávateľom a ich ponukám voľných pracovných miest. Medzinárodná časť burzy práce Európske
dni pracovných príležitostí, resp. „European Job Days
prináša voľné pracovné miesta zahraničných zamestnávateľov.
Súčasťou veľtrhu je bohatý sprievodný program (odborné
semináre, workshopy, konzultácie, poradenstvo u odborných partnerov, testovanie osobnostných/osobných
predpokladov pre výkon konkrétneho povolania a testovanie jazykových alebo IT zručností).
Zároveň s burzou práce prebieha odborná konferencia,
ktorá je obsahovo zameraná na problematiku politiky zamestnanosti a trhu práce.

