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Programové obdobie 2007 – 2013




Východiskový a očakávaný stav


VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorá potrebuje určitú pomoc pre zabezpečenie plnej účasti na živote spoločnosti. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí alebo služieb prístupných pre ostatných spoluobčanov. Znevýhodnenie vedie k strate alebo obmedzeniu možnosti rovnocenne s inými sa zúčastňovať života  v spoločnosti. Zdravotný stav týchto občanov im nedovoľuje plne sa realizovať, či už v osobnom alebo pracovnom uplatnení, a každodenne im kladie do cesty prekážky, ktoré musia prekonávať. Je preto prirodzené, že štát sa snaží vytvoriť podmienky na čo najplnšie začlenenie sa do spoločenského a pracovného prostredia aj pre túto skupinu občanov. 

V rámci SR bez BSK počet občanov so ZP vedených na úradoch v evidencii uchádzačov o zamestnanie je vyšší ako 12 tisíc, čo predstavuje vyše trojpercentný podiel z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. 

Ukazovateľ za SR bez BSK 
Stav ku koncu roka  /  rok
2008
2009
2010
K 30.9.2011
Počet uchádzačov o zamestnanie
240 436
363 700
364 013
371 315
Počet uchádzačov o zamestnanie – občanov so ZP
7 561
9 829
10 797
12 098
Podiel uchádzačov o zamestnanie – občanov so ZP
3,14
2,70
2,97
3,26
Počet UoZ - občanov so ZP ženy
2 741
3 864
5 342
6 141
Počet vytvorených pracovných miest v CHD/CHP ( § 56, § 57, § 59 )
1 144
838
 2 374
2 032
Suma poskytnutých príspevkov v Eur ( § 56, § 57, § 59 )

8 158 039


6 501 498


20 225 268

17 116 878

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorá bude realizovaná prostredníctvom tohto projektu a v rámci aktívnych opatrení na trhu práce je zameraná na podporu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie alebo záujemcami o zamestnanie. Projekt v súlade so zákonom o službách zamestnanosti bude zameraný aj na občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť. K 30.9.2011 bolo v SR bez BSK vytvorených  5 305 chránených dielní a chránených pracovísk, v ktorých pracuje 9 655 občanov so zdravotným postihnutím, na zamestnávanie ktorých je možné požiadať o príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

	

Cieľové skupiny sú definované zákonom o službách zamestnanosti:

Podrobnejšie členenie cieľových skupín:
Početnosť:
Občania so zdravotným postihnutím zaradení do projektu
5 912
Občania so zdravotným postihnutím  zaradení do projektu - muži
3 133
Občania so zdravotným postihnutím zaradení do projektu - ženy
2 779

Pri určení počtu cieľovej skupiny podporenej v rámci projektu sme vychádzali z doterajšieho vývoja realizácie jednotlivých aktívnych opatrení na trhu práce a  z výšky príspevkov na predmetné AOTP.

Charakteristika cieľovej skupiny podľa zákona o službách zamestnanosti:

Uchádzač o zamestnanie je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý
a) nie je zamestnanec podľa § 4 zákona o službách zamestnanosti, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;
c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
d) vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa zákonníka práce  alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov (napr. obchodný zákonník, občiansky zákonník); uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem zo zárobkovej činnosti, najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti a preukázať skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti.

Občan so ZP je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. , zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu  (Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutým zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Záujem zamestnávateľov aj občanov so zdravotným postihnutím o získanie príspevkov zameraných na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím dlhodobo rastie a určenie počtu cieľovej skupiny vychádzalo z vývoja v predchádzajúcich rokoch. 

Zabezpečenie účasti cieľových skupín na rámcovej aktivite projektu vyplýva z výrazného motivačného charakteru týchto príspevkov ako aj z podmienok poskytovania služieb zamestnanosti definovaných v zákone o službách zamestnanosti. Napríklad stanovenie podmienky, že úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nespolupráce s úradom, pričom za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom sa považuje aj odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov. Ďalšou podmienkou, ktorá pozitívne ovplyvní účasť cieľovej skupiny na rámcovej aktivite projektu je poskytovanie príspevku   na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov až po uplynutí obdobia,  za ktorý sa príspevok žiada.




OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU


Úrady v rámci svojej pôsobnosti poskytnú občanom so ZP informácie o možnostiach ich opätovného návratu resp. udržania sa na trhu práce. V rámci pravidelných kontaktov poskytnú úrady v rámci individuálneho a odborného poradenstva všetky informácie občanom so ZP, ktorí sa môžu zapojiť do tohto národného projektu. Zamestnávatelia budú informovaní o všetkých podmienkych finančnej podpory, o dĺžke zachovania zriadeného pracovného miesta, ktoré je najmenej 2 roky v malých podnikoch a stredných podnikoch a najmenej 3 roky v ostatných podnikoch odo dňa účinnosti podpísania dohody.  Všetci záujemcovia, ktorí majú záujem o zapojenie do jednotlivých aktivít predkladaného národného projektu budú môcť získať informácie na verejne dostupných tabuliach jednotlivých úradov. 

Realizácia národného projektu prispeje najmä k:
zlepšeniu využívania AOTP pre občanov so ZP, teda osoby ohrozené sociálnou exklúziou s cieľom napomôcť ich začleneniu na trh práce, 
zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov v rámci chránených dielní a chránených pracovísk,
zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre občanov so ZP,
zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest na miestnej úrovni, 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 občanov so ZP.


Vo využívaní aktívnych opatrení na trhu práce realizovaných v rámci projektu sa bude naďalej pokračovať aj po ukončení financovania z tohto projektu. Následne predpokladáme realizáciu dotknutých opatrení v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti.




Spôsob realizácie projektu 


a) Štruktúra projektu 
Hlavné aktivity a podaktivity projektu
Začiatok hlavnej aktivity / podaktivity
Koniec hlavnej aktivity / podaktivity
Merateľný ukazovateľ výsledku
Merná jednotka
Počet jednotiek
Poskytovanie príspevkov na podporu zamestnávania občanov so ZP
01/2012
12/2014
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu
osoba
5 912








b) Podrobný popis hlavných aktivít

Rámcovou aktivitou projektu sú „Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti“  - realizované podľa §§ 55a-c, 56, 56a, 57, 59 a 60 zákona o službách zamestnanosti.
Opatrenia realizuje úrad spolu s konečnými užívateľmi. Konečný užívateľ je orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej prijímateľ realizujúci národný projekt, poskytuje finančné prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe podmienok určených zmluvou o poskytnutí NFP.
Všetky príspevky, okrem nákladov podľa §§ 55a-c, majú obligatórny charakter, po splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti je na poskytnutie príspevku právny nárok. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bude pri realizácii projektu zabezpečovať najmä riadiacu a koordinačnú činnosť, komunikáciu vo vzťahu k riadiacemu orgánu a aktivity s dopadom na celé cieľové územie.
Realizáciu predmetných aktívnych opatrení na trhu práce budú zabezpečovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, vypracúvanie a podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku resp. oznámení o poskytnutí príspevku, vyplácanie príspevkov vo svojej územnej pôsobnosti. Úrady budú poskytovať príspevky v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti.

Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa §§ 55a-c zákona o službách zamestnanosti
Príprava na pracovné uplatnenie občana so ZP zahŕňa zaškolenie a prípravu na prácu a trvá najviac 6 mesiacov. Na základe písomnej dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ju  vykonáva vzdelávacie zariadenie, pracovisko zamestnávateľa občana so zdravotným postihnutím alebo chránená dielňa alebo chránené pracovisko. Na výber vzdelávacieho zariadenia a chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa vzťahuje zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Oprávnenými výdavkami sú najmä náklady na zaškolenie a prípravu na prácu, náklady na cestovné, ubytovanie a stravné, náklady na služby pre rodinu s deťmi, dávka vo výške životného minima resp. náhrada mzdy zamestnanca zúčastňujúceho sa na príprave na pracovné uplatnenie. Konkrétne oprávnené výdavky pre jednotlivé subjekty sú stanovené v predmetných ustanoveniach zákona o službách zamestnanosti. Poskytnutie prípravy na pracovné uplatnenie nemá obligatórny charakter, ak ju však úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre občana so zdravotným postihnutím poskytne, jednotlivé oprávnené náklady podľa zákona o službách zamestnanosti sú obligatórne.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti
Zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku príjme uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa poskytuje príspevok na vytvorenie pracovného miesta. Zákon o službách zamestnanosti stanovuje povinnú minimálnu dĺžku trvania pracovného miesta v zriadenej chránenej dielni alebo chránenom pracovisku. Príspevok na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku sa poskytuje najviac vo výške stanoveného percenta z násobku celkovej ceny práce stanovenej zákonom o službách zamestnanosti. 

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25% občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov sa poskytuje príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní. Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Zákon o službách zamestnanosti stanovuje mesačnú výšku príspevku.

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa  § 57 zákona o službách zamestnanosti
Občanovi so zdravotným postihnutím, vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke, ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,  sa poskytuje príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou najviac vo výške stanoveného percenta z násobku stanovenej celkovej ceny práce. Podmienkou poskytnutia príspevku je prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku nepretržite po dobu stanovenú zákonom o službách zamestnanosti.

Príspevok na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti
Úrad poskytuje zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP príspevok na činnosť pracovného asistenta. 
Pracovný asistent je najmä :
- zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so ZP, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času alebo 
- fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní osobných potrieb počas prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
- zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorí poskytujú pomoc znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP pri zapracovaní alebo pomoc pri príprave na pracovné uplatnenie občana so ZP a pri vykonávaní ich osobných potrieb počas zapracovania alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie.
Príspevok sa poskytuje najviac vo výške stanoveného percenta z násobku celkovej ceny práce podľa zákona o službách zamestnanosti.


Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov  sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do stanoveného termínu do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.  Príspevok sa poskytuje najviac vo výške násobku stanovenej celkovej ceny práce na jedného občana so ZP podľa zákona o službách zamestnanosti.


Príspevky budú poskytované v súlade so zákonom o službách zamestnanosti v platnom znení a v zmysle platných interných noriem pre zabezpečenie realizácia príslušných aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré podrobne popisujú postup a formuláre pre realizáciu predmetného AOTP. 



c) Podrobný popis nepriamych aktivít (riadenie a publicita a informovanosť)

Aktivita  Riadenie projektu
Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím, podľa ktorej poskytovanie príspevkov realizujú úrady. Verejné obstarávanie na podporné aktivity, metodické usmerňovanie úradov a sumarizovanie údajov bude zabezpečovať ústredie. Nákup spotrebného materiálu od vybraného dodávateľa budú zabezpečovať ústredie a úrady.  


Aktivita  Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
V zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu bude publicita projektu realizovaná prostredníctvom printových médií, informačných/propagačných materiálov. Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.
V prípade uskutočnenia výstavy týkajúcej sa problematiky ESF zabezpečíme propagáciu implementácie národného projektu ústredím pre účastníkov výstavy – pre širšiu verejnosť.
Plagáty a letáky budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF,  logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, informácie o projekte budú vyhotovené  za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú umiestnené na budovách a v miestnostiach inštitúcií alebo jednotlivcov (napr. SZČO), ktoré vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF. 
Samolepky budú slúžiť na povinné označovanie hmotného majetku/spotrebného materiálu zakúpeného z finančných prostriedkov projektu na ústredí, úradoch ako aj u cieľových skupín.
Vo vzťahu k výstupom projektu sa viaže výroba záverečnej brožúry o dosiahnutých výsledkoch implementácie projektu, ktorá bude dostupná na ústredí ako aj všetkých úradoch, ktoré sú do projektu zapojené.

Propagačné materiály budú slúžiť na propagáciu národného projektu i pre cieľové skupiny ale aj pre širokú verejnosť.

Ústredie a úrady budú vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít národného projektu, pričom musí ísť najmä o záznamy zo školiacich, tréningových a iných aktivít s účastníkmi/cieľovými skupinami projektu.
Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná ústredím. Všetky verejné obstarávania v rámci publicity budú zabezpečované MPSVR SR, prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania, alebo ústredím. 






