Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027
5. kolo
Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko

Blok 1
Adaptabilný a prístupný trh práce

Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027
Časť I. Výber cieľov politiky súdržnosti
Dôvody intervencie - hlavné nedostatky/problémy (prečo je nutné smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. Popis priorít a opatrení
Prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať investície a opatrenia, ktoré povedú k eliminácii identifikovaných
nedostatkov/problémov a očakávané výsledky, ktoré prinesie implementácia navrhovaných opatrení

Identifikácia investičných priorít
• Proces – participatívnosť, odbornosť
• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť:
•
•
•
•
•

Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)
Pozičný dokument Európskej komisie – Annex D
Špecifické odporúčania Rady (CSR)
Základné strategické dokumenty – EÚ, SR
Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti
EÚ na obdobie 2021 - 2027

Návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde +

Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele: (1/2)
ESF+ podporuje v oblastiach politiky, ako je zamestnanosť a pracovná mobilita, vzdelávanie a sociálne začlenenie, vrátane prispievania k
odstraňovaniu chudoby, ďalej uvedené špecifické ciele, a tým prispieva aj k cieľu politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho
piliera sociálnych práv“, ktorý je stanovený v článku [4] [VN]:
i) zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, najmä mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných, ako aj
neaktívnych osôb a podpora samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva,
ii) modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce s cieľom posúdiť a predvídať potreby v oblasti zručností a zabezpečiť včasnú a cielenú pomoc a
podporu v záujme zosúladenia ponuky s potrebami trhu práce, ako aj pri prechodoch medzi zamestnaniami a mobilite,
iii) podpora účasti žien na trhu práce, lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane prístupu k starostlivosti o deti,
zdravého a primerane prispôsobeného pracovného prostredia, ktoré by riešilo zdravotné riziká, adaptácie pracovníkov, podnikov a
podnikateľov na zmeny a aktívneho starnutia,

Návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde +

Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele: (2/2)
iv) zvýšenie kvality a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce s cieľom podporiť
nadobúdanie kľúčových kompetencií, najmä digitálnych zručností,

v) podpora rovnakého prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora
ich úspešného ukončenia, a to počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a odbornú prípravu
až po terciárnu úroveň vrátane vzdelávania a výučby dospelých a súčasné uľahčovanie vzdelávacej mobility pre všetkých,
vi) podpora celoživotného vzdelávania, najmä pružných príležitostí na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností pre všetkých s
prihliadnutím na digitálne zručnosti, lepšie predvídanie zmien a nových požiadaviek na zručnosti na základe potrieb trhu práce, uľahčovanie
zmien zamestnania a podpora pracovnej mobility,
vii) podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti,
viii) podpora sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia,
ix) zlepšovanie rovnakého a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám, modernizácia systémov sociálnej
ochrany vrátane podpory prístupu k sociálnej ochrane, zlepšovanie prístupnosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a
služieb dlhodobej starostlivosti,
x) podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí,
xi) riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby vrátane
sprievodných opatrení.

Návrh nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja

Cieľ 4 politiky súdržnosti a jeho špecifické ciele:
„Sociálnejšia Európa implementujúca Európsky pilier sociálnych práv“ (ďalej len „PO 4“) prostredníctvom:

i.

zvyšovania účinnosti trhov práce a prístupu ku kvalitným pracovným miestam prostredníctvom rozvoja sociálnych
inovácií a infraštruktúry;

ii.

zlepšenia prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám vo vzdelávaní, odbornej príprave a celoživotnom vzdelávaní
prostredníctvom rozvoja infraštruktúry, a to aj posilňovaním odolnosti prostredníctvom rozvoja dištančného a online
vzdelávania a odbornej prípravy;

iii.

zvýšenia sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, migrantov a znevýhodnených skupín
prostredníctvom integrovaných opatrení, vrátane bývania a sociálnych služieb;

iv.

zabezpečenia rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a posilnenia odolnosti zdravotných systémov vrátane
primárnej starostlivosti a podpora prechodu z ústavnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť;

v.

posilňovania úlohy kultúry a cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a spoločenských inováciách;

Annex D – Sociálnejšia Európa – Adaptabilný a prístupný trh práce
•

Potreby vysoko prioritných investícií sú preto určené s cieľom zlepšiť prístup ku kvalitnému zamestnaniu pre všetkých
uchádzačov o zamestnanie, posilniť účinnosť inštitúcií a služieb trhu práce, podporovať účasť žien a adaptáciu podnikov
a pracovníkov na zmenu, a to aj prostredníctvom sociálnej inovácie a infraštruktúry, a najmä:

•

podporovať integráciu do trhu práce dlhodobo nezamestnaných, neevidovaných nezamestnaných a neaktívnych osôb
vrátane mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy,

•

podporovať posudzovanie a predvídanie potrieb v oblasti zručností a zabezpečovanie včasnej a cielenej podpory pre
dosiahnutie súladu ponuky a dopytu na trhu práce, transformáciu a mobilitu,

•

zabezpečiť cielené zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácie vrátane potvrdenia predchádzajúceho vzdelávania a
motivovať podniky k investíciám do odbornej prípravy,

•

podporovať vytváranie sociálnych podnikov,

•

zlepšiť rodovú rovnosť na trhu práce, najmä prostredníctvom dostupnej starostlivosti o deti do 3 rokov,

•

podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť pracovníkov z radov migrantov v spoločnosti.

Základné podmienky
Základná podmienka

Kritériá splnenia základnej podmienky

Národný strategický politický rámec
aktívnej politiky trhu práce

Je zavedený národný strategický politický rámec aktívnej politiky trhu práce so zreteľom na usmernenia politík
zamestnanosti, ktorý zahŕňa:
1. opatrenia na vykonávanie profilovania uchádzačov o zamestnanie a posúdenia ich potrieb;
2. informácie o nových pracovných miestach a príležitostiach na zamestnanie, pričom sa zohľadnia potreby trhu
práce;
3. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v
úzkej spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami;
4. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie aktívnych politík trhu práce;
5. pokiaľ ide o intervencie v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, cielené prístupy založené na dôkazoch zamerané na
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, vrátane osvetových
opatrení a na základe požiadaviek na kvalitu, pri zohľadnení kritérií kvalitnej učňovskej prípravy a odbornej stáže, a
to aj v kontexte implementácie systémov záruky pre mladých ľudí.

Národný strategický politický rámec
pre rodovú rovnosť

Je zavedený národný strategický politický rámec pre rodovú rovnosť, ktorý zahŕňa:
1. identifikáciu výziev v oblasti rodovej rovnosti založenú na dôkazoch;
2. opatrenia s cieľovými hodnotami na riešenie rodových rozdielov v oblasti zamestnanosti, platov a dôchodkov a
podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre mužov a ženy, vrátane zlepšenia prístupu k
vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, s ohľadom na modely jednotlivých trhov práce a autonómiu sociálnych
partnerov;
3. opatrenia na monitorovanie, hodnotenie a preskúmanie strategického politického rámca a metód zberu údajov na
základe údajov rozdelených podľa pohlavia;
4. opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa navrhovanie, implementácia, monitorovanie a preskúmanie vykonávali v
úzkej spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami, vrátane orgánov pre rovnosť, sociálnych partnerov a
organizácie občianskej spoločnosti

Zodpovedný
ÚOŠS
MPSVR SR

MPSVR SR

Finančné zdroje, podmienky, alokácie
Európsky sociálny fond+

Európsky fond regionálneho rozvoja

východisková alokácia SR:
2 404 mil. EUR

východisková alokácia SR :
8 117 mil. EUR
Tematická koncentrácia:
Rozvinutejší región
CP 1 + CP 2 = 85 %
Menej rozvinutý región

Tematická koncentrácia:
• Sociálne začlenenie - 25%
• Podpora osôb v hmotnej núdzi - 2%
• Podpora mladých ľudí - 10%

CP 1 25 %
CP 2 30%
Príspevok EFRR k cieľom EÚ v oblasti zmeny
klímy: 30%

Návrh prioritných oblastí
Adaptabilný a prístupný trh práce
•

zlepšenie prístupu k zamestnaniu: poskytovanie individualizovaných služieb, najmä pre znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie, prepájanie služieb zamestnanosti a sociálnych služieb, podpora vzniku nových subjektov sociálnej ekonomiky

•

modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce: individualizovaný prístup pri zabezpečovaní služieb zamestnanosti, dostupnosť
elektronických služieb zamestnanosti, prístupných aj pre MRK

•

podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom: vyššia účasť žien s malými deťmi na trhu práce, podpora
zamestnávateľov pri využívaní flexibilných foriem práce pre matky/rodičov malých detí

•

lepšia pripravenosť zamestnávateľov na technologické zmeny: podpora zamestnávateľov pri zabezpečovaní adaptability
svojich zamestnancov v dôsledku zmeny technologických procesov, automatizácie a robotizácie, podpora komunitných
programov zameraných na aktivizáciu seniorov

Cieľ 4 – „Sociálnejšia Európa“
PRIORITA

Prístup k zamestnanosti
Modernizácia služieb zamestnanosti

Návrh ESF+
(ERDF) š.c.

Annex D/
CSR

Kvalitné inkluzívne vzdelávanie

✔

8✔

✔

8✔

✔

✔

11 ✔

✔

Národný program rozvoja výchovy a
vzdelávania

✔

6✔

✔

Národná rámcová stratéga podpory
sociálneho začlenenia a boja proti
chudobe

✔

4.2

✔

4.3

✔

Sociálne služby – deinštitucionalizácia, sociálna integrácia
(materiálna deprivácia)

4.4 - 4.6

4.7, 4.9, 4.11

Stratégie/
záväzky SR

PVV

10 ✔

4.1

Rodovo vyvážená participácia na trhu práce
Adaptácia zamestnávateľov a zamestnancov na
technologické zmeny

Priority
MF SR*

Akčný plán na posilnenie integrácie
dlhodobo nezamestnaných na trh
práce v Slovenskej republike

Národná stratégia zamestnanosti

Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných
rómskych komunít

4.8

✔

9✔

✔

Stratégia SR pre integráciu Rómov

Dlhodobá starostlivosť - prepojenie sociálnej a zdravotnej
starostlivosti

4.9

✔

6✔

✔

Strategický rámec starostlivosti o
zdravie pre roky 2013 - 2030

* škála 0 – 11 (najvyššia priorita)

Dôvody intervencie
•

pretrvávajúce problémy v štruktúre nezamestnanosti

•

chýba dôkladnejšia profilácia uchádzačov o zamestnanie,

•

spolupráca štátnych a neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti chýba alebo nie je dostatočná,

•

automatizácia a robotizácia ohrozuje takmer 2/3 pracovných miest,

•

trh práce vyžaduje nové typy zručností a kvalifikácií a investície do adaptability osôb a inštitúcií trhu práce do rozvoja
sociálnej ekonomiky,

•

prepojenie služieb zamestnanosti so sociálnymi službami nie je dostatočne efektívne,

•

neuplatňuje sa komplexný prístup pri podpore mladých ľudí pri ich vstupe na trh práce, najmä v čase prechodu zo školy do
zamestnania,

•

vzdelávanie a odborná príprava primerane neodzrkadľujú požiadavky trhu práce,

•

účasť rodičov, predovšetkým žien s malými deťmi ako aj žien z prostredia MRK na trhu práce je nízka,

•

nedostatočná ponuka a obmedzená dostupnosť služieb pre deti v ranom veku vrátane znevýhodnených detí,

Podpora opatrení na zlepšovanie prístupu k zamestnaniu
• podpora najmä znevýhodnených osôb/uchádzačov
o zamestnanie pri ich začleňovaní sa na trh práce

Očakávané výsledky:

• Podpora umiestňovania znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie v udržateľných
zamestnaniach

 nižší počet dlhodobo nezamestnaných na
celkovom počte evidovaných
nezamestnaných,
 vyššia zamestnanosť znevýhodnených
osôb,
 vyšší počet osôb so zdravotným
postihnutím na otvorenom trhu práce,
 vyšší podiel subjektov sociálnej
ekonomiky na zamestnávaní
znevýhodnených osôb

• Vytváranie medzi-trhu práce
• Podpora vzniku nových subjektov sociálnej
ekonomiky
• Vytváranie tzv. one-stop-shop
• Podpora aktívnych mladých ľudí pri
samozamestnaní
• Podpora vytvárania pracovných miest v regiónoch

Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce
• Podpora zamestnancov zabezpečujúcich
individualizované služby zamestnanosti

Očakávané výsledky:

• Vytvorenie systému spolupráce štátnych služieb
zamestnanosti s neštátnymi

 individualizovaný prístup pri
zabezpečovaní služieb zamestnanosti

• Tvorba nástrojov na poskytovanie služieb
zamestnanosti on-line

 existencia funkčných partnerstiev
v oblasti služieb zamestnanosti,

 dostupnosť elektronických služieb
zamestnanosti, prístupných aj pre
znevýhodnené skupiny

Podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
a adaptácia na technologické zmeny
• Podpora dostupnej a kvalitnej starostlivosti o deti

• Podpora flexibilných foriem práce pre rodičov
malých detí a osoby odkázané na pomoc
• Rovnoprávne postavenie žien a mužov
v zamestnaní, vrátane odmeňovania

• aktivizácia seniorov pri podporných činnostiach
súvisiacich s rozvojom trhu práce.

Očakávané výsledky:

 lepšia pripravenosť zamestnávateľov na
zmeny na trhu práce
 vyššia účasť rodičov malých detí,
predovšetkým žien na trhu práce
 vyššia aktívna účasť seniorov na živote
komunity

Ďakujeme za pozornosť

