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www.upsvar.sk

Cieľom aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) je stimulácia tých skupín uchádzačov o zamestnanie,
ktorých uplatnenie na trhu práce je bez intervencií sťažené. V regiónoch prevláda výrazný nepomer
medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile.
Mladí ľudia, ktorí ukončili svoje vzdelanie a hľadajú si zamestnanie, sú najviac ohrozenou skupinou na
trhu práce a zamestnanie je dôležitou podmienkou pre ich existenciu. S dôrazom na znižovanie
nezamestnanosti mladej generácie je potrebné zabezpečiť mladým pracovné príležitosti, v ktorých by
mohli nájsť a tvorivo rozvíjať osobnostný a pracovný potenciál. Všeobecne je stav nezamestnanosti
medzi mladými ľuďmi ovplyvnený nesúladom zručností a potrebami trhu práce.

Cieľom projektu je zlepšenie postavenia UoZ – NEET na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a
zamestnanosti, zníženie dlhodobej nezamestnanosti podporou vytvorenia pracovných miest u
zamestnávateľov.

Cieľová skupina projektu:


NEET do 29 rokov

Aktivita č. 1 Poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta pre
dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí

Účelom projektu je poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovných miest u
zamestnávateľov pre cieľovú skupinu - dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí (NEET) vo veku do 29
rokov, vedených v evidencii UoZ minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, prostredníctvom AOTP
podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Realizácia NP prispeje k zníženiu miery neaktivity a zlepšeniu postavenia mladých UoZ do 29 rokov na
trhu práce, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, zvýšenie ich
zamestnateľnosti, zamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo vybraných
regiónoch prostredníctvom podpory vytvárania pracovných miest, na ktorých si UoZ budú zvyšovať,
prehlbovať praktické a teoretické skúsenosti a získavať pracovné návyky.

Podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí je potrebné vnímať ako investíciu do rozvoja
zručností z hľadiska dlhodobej uplatniteľnosti na trhu práce v priebehu celého životného cyklu, ale aj z
hľadiska ich sociálnych prínosov.
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