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Opätovne zásobujeme zariadenia sociálnych služieb ďalšími ochrannými pomôckami
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo zásobovanie ďalšími ochrannými pomôckami pre klientov a zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb (ZSS)
a centier pre deti a rodiny (CDR). Jednorazové ochranné rúška, respirátory FFP2, tiež rukavice, štíty, obleky a dezinfekčné prostriedky sa k nim dostanú prostredníctvom
vyšších územných celkov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už v najbližších dňoch. Rezort práce tak aj nad rámec svojich povinností pomáha zariadeniam vytvoriť si
včasnú a dostatočnú rezervu všetkých nevyhnutných pomôcok.
13.09.2021

Sedemnásty ročník Sociálneho činu roka prvý raz sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie
Zúčastnení si pripomenuli dôležitosť ľudskej dôstojnosti, vzájomnej solidarity a pomoci
Pre Sociálny čin roka bol sedemnásty ročník výnimočný hneď trikrát. Po prvýkrát podujatie a jeho účastníkov sprevádzali spomienky na krízové pandemické obdobie a príbehy
poznačené mimoriadnym pracovným aj duševným nasadením pri snahe ochrániť životy ľudí. Po prvýkrát, pre pandémiu, boli ocenené osobnosti za dva ročníky zároveň. A po
prvýkrát odovzdal ocenenia jednotlivcom aj kolektívom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.
10.09.2021

Pre dôstojný život na dôchodku rozširujeme možnosti dobrovoľného sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) predloží do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým chce motivovať ľudí k
dobrovoľnému sporeniu na dôchodok v treťom pilieri a zároveň rozšíriť možnosti výberu správcu dôchodkových úspor. Rezort tak plní záväzky Slovenska vyplývajúce z Ústavy
SR, programového vyhlásenia vlády, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a odporúčania OECD.
06.09.2021

Zamestnávatelia sociálnych služieb už môžu žiadať o preplatenie odmien pre svojich zamestnancov
Od stredy, 1. septembra 2021, môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o vyplatenie finančnej odmeny pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a pracovníkov v oblasti
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Urobiť tak môžu prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk.
25.08.2021

Minimálna mzda bude v budúcom roku 646 eur
Rokovanie predstaviteľov Hospodárskej a sociálnej rady SR neprinieslo výsledok v podobe dohody o výške minimálnej mzdy na rok 2022. Uplatní sa tak vzorec podľa
aktuálneho zákona o minimálnej mzde. Jej výška bude zodpovedať sume 57% priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Minimálna mzda sa v
budúcom roku zvýši o 23 eur, čo znamená konečnú hodnotu 646 eur. Predseda tripartity a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak hovorí o dobrom
kompromise, ktorý pomôže najmenej zarábajúcim ľuďom a zároveň neohrozí slovenskú ekonomiku.
25.08.2021

Rokovanie sociálnych partnerov
V pondelok 23. augusta 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo deviate rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia
zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska.
24.08.2021

Nezamestnanosť klesla ďalší mesiac po sebe, trh práce je stabilný
V júli si našlo prácu viac ako 13-tisíc nezamestnaných. Poklesla miera evidovanej nezamestnanosti a aj miera nezamestnanosti z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie.
Trend poklesu tak pokračuje štvrtý mesiac po sebe a potvrdzuje postupné zotavovanie trhu práce. V ponuke je najviac dostupných pracovných miest od začiatku tohto roka.
23.08.2021

Ministerstvo pokračuje v zmierňovaní sociálnych a ekonomických dôsledkov pandémie vyplácaním Prvej pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) vyplatilo k 30.júlu pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO finančnú pomoc presahujúcu 2 miliardy eur.
Vyplýva to z najnovšej aktualizácie komentára Inštitútu sociálnej politiky (ISP) o ekonomickej a sociálnej pomoci v čase pandémie. Ministerstvo práce aj naďalej robí odvážne
kroky v snahe zmierňovať sociálne a ekonomické následky pandémie a pokračuje v poskytovaní „Prvej pomoci“ až do konca roka 2021.
18.08.2021

Minister Krajniak pomáhal Maltézskej pomoci Slovensko s výdajom stravy pre ľudí bez domova
Dnes v čase obeda pomáhal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak s výdajom obedov pre ľudí bez domova. V spolupráci s občianskym združením Maltézska
pomoc Slovensko rozdali viac ako 145 teplých a studených obedov, medzi ktorými boli aj balíčky pre deti. Maltézska pomoc Slovensko pomáha ľuďom v núdzi touto formou už
približne 4 roky.
11.08.2021

Od septembra do konca roka bude rezort práce vyplácať Prvú pomoc
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) reflektuje na zmenu Covid automatu, ktorú dnes schválila vláda SR na svojom online rokovaní, a od septembra
do konca roka bude vyplácať Prvú pomoc.
09.08.2021

Vyšší jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti
Od 1. augusta 2021 nadobudol účinnosť nový zákon, ktorým sa jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti zvýšil z 550,60 eura na 829,86 eura. Na ošatenie,

obuv či nábytok deti dostanú od štátu viac peňazí.
09.08.2021

Rezort navrhuje 16 zmien, ktorými osobám s ŤZP zvýši príspevky a zjednoduší ich poskytnutie
Poskytnutie príspevku na úpravu auta pred jeho vlastníctvom či poskytnutie peňažného príspevku vo vyššej sume pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s najnižšími
príjmami. Aj tieto zmeny prináša Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia. Návrh zmien môžu odborníci aj verejnosť pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 18. augusta 2021.
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