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Občania so zdravotným postihnutím predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú
často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia
obmedzuje prístup takéhoto občana k rôznym pracovným príležitostiam, čo má dopad na ich ťažšie
uplatnenie sa na trhu práce. Práve táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore
občanov so ZP a zamestnávateľov formou poskytovania príspevkov, ktoré umožňujú vytvoriť
podmienky pre uplatnenie tejto cieľovej skupiny.
Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so
zdravotným postihnutím.
Cieľová skupina projektu
 dlhodobo nezamestnané osoby
 nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
 osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
 účastníci so zdravotným postihnutím
 zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb

Hlavná aktivita projektu
Poskytovanie príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím.

Realizácia projektu podporí zlepšenie predpokladov integrovať občanov so ZP do pracovného procesu.
Projekt prispeje k nadobudnutiu, rozvoju a udržaniu pracovných návykov občanov so ZP a prispeje
k zníženiu rizika chudoby tejto cieľovej skupiny.
V rámci realizácie projektu sú uplatňované nástroje aktívnej politiky trhu práce podľa zákona o službách
zamestnanosti na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktoré svojim zameraním
prispievajú k:
 zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov v rámci CHD a CHP;
 podpore zamestnávania občanov so ZP vytváraním pracovných miest;
 zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre občanov so ZP;
 zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu
s úradmi pri zamestnávaní občanov so ZP;
 podpore vykonávania alebo prevádzkovania a udržania SZČ občanov so ZP.
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