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Mladí ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ohrozené rizikom chudoby a sociálnym
vylúčením práve v dôsledku svojej nezamestnanosti. Často nastáva problém najmä v dôsledku
nedostatku praktických skúseností mladých ľudí. Mnohokrát mladí ľudia nemajú možnosť získať
pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú pre uplatnenie sa na trhu práce nevyhnutné, pretože sa im
nepodarí po absolvovaní štúdia nájsť si zamestnanie. Zamestnávatelia vyhľadávajú pracovníkov s
niekoľko ročnou praxou, ktorú mladý človek nemá kde nadobudnúť.
Pre týchto uchádzačov o zamestnanie sú určené finančné príspevky, vďaka ktorým získajú pracovné
zručnosti a návyky, ako aj prax. Pre mnohých je to krok vpred po dlhej dobe bez zamestnania.
Cieľom projektu je zlepšenie postavenia mladých ľudí do 29 rokov na trhu práce, zvýšenie ich
zamestnateľnosti a zamestnanosti.
Cieľová skupina projektu (OP ĽZ, špecifický cieľ 2.1.1.):
• NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace alebo
• NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedený v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov, s dôrazom
na dlhodobo nezamestnaných
(v zmysle Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike).
Cieľovou skupinou projektu nie sú neaktívni mladí ľudia, ale mladí vedení v evidencii úradov.
Hlavné aktivity projektu
Aktivita č. 1 - Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom
pravidelne platenom zamestnaní, v zmysle § 51a zákona o službách zamestnanosti v platnom znení.
Cieľom aktivity č. 1 je poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania a následného udržania
pracovných miest pre mladých UoZ, ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemali svoje prvé
pravidelne platené zamestnanie, čo znamená, že nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, ktoré
trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je pracovný pomer dohodnutý v rozsahu
najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak zamestnávateľ o príspevok písomne
požiada.

Aktivita č. 2 - Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
prostredníctvom samozamestnania, v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v
platnom znení.
Cieľom aktivity č. 2 je poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania mladých
uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ktorí si vytvoria pracovné miesto, na ktorom
budú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť.
Realizácia národného projektu prispeje najmä k:
 zvýšeniu možnosti uplatnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom získania zručností a
pracovných návykov;
 zvýšeniu motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých ľudí;
 zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov pre mladých ľudí;
 zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre mladých ľudí, najmä v
okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti, ako je celoslovenský priemer;
 zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s
úradmi pri zamestnávaní mladých ľudí;
 rozvoju miestnej a regionálnej zamestnanosti;
 podpore samozamestnania mladých ľudí,
 podpore začlenenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom vykonávania SZČ.
Projekt napomôže prispôsobiť zručnosti pracovnej sily potrebám trhu práce, pomôže mladým ľuďom
získať prax a overiť si teoretické vedomosti v praxi. Zároveň prispeje k zlepšeniu postavenia mladých
ľudí na trhu práce a rovnako prispeje k prekonávaniu sociálnoekonomického znevýhodnenia.
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