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Naďalej pomáhame ukrajinským utečencom
Sociálne začlenenie ukrajinských utečencov v európskych krajinách, vrátane Slovenska, prišiel do Bratislavy podporiť mimoriadny poradca Európskej komisie pre prijímanie
ukrajinských utečencov Lodewijk Asscher. Spoločne so štátnou tajomníčkou rezortu práce Soňou Gaborčákovou hovorili o formách pomoci, ktorú na Slovensku odídenci
dostávajú. Zároveň pomenovali ďalšie výzvy v súvislosti s ich udomácnením sa - či už pri uplatnení sa na trhu práce alebo integrovaní sa do spoločnosti.
20.09.2022

Stabilita v II. pilieri je vďaka ministerstvu práce na dosah
Dlhé obdobie nestability v dôchodkovom systéme, pomaly nahrádzajú účinné opatrenia rezortu práce. Dôkazom toho je aj posun novely zákona o starobnom dôchodkovom
sporení, do druhého čítania Národnej rady SR. Návrh z dielne rezortu práce upravuje fungovanie II. piliera, zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej
nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku sporiteľa. Zavedenie dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe ako aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie
môžu navýšiť nasporenú sumu po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %.
20.09.2022

Nezamestnanosť stále klesá. Rezort práce zintenzívni podporu pre absolventov škôl a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Miera evidovanej nezamestnanosti sa na konci augusta ustálila na úrovni 6,14 percenta a medzimesačne klesla už siedmy mesiac po sebe. Naďalej klesá aj počet
znevýhodnených uchádzačov, naopak, počet tohtoročných absolventov stredných a vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas leta tradične stúpol. Rezort
práce, sociálnych vecí a rodiny spustil dva národné projekty s cieľom pomôcť absolventom škôl a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie uplatniť sa na trhu práce.
13.09.2022

Novými návrhmi zákonov pomôžeme profesionálnym rodičom, klientom v zariadeniach aj čerstvým otcom
Výbor NR SR pre sociálne veci dnes prerokoval sériu návrhov zákonov z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Navrhované zmeny prinášajú lepšie podmienky
pre profesionálnych rodičov, zavádzajú platené voľno pre otcov pri narodení dieťaťa, aj lepší dozor nad dodržiavaním povinností a kvality starostlivosti o klientov v zariadeniach
sociálnych služieb. Minister práce Milan Krajniak ocenil predovšetkým konštruktívnu debatu pri ich pripomienkovaní a následnom schválení.
V prípade zákona o inšpekcii v sociálnych veciach výbor NR SR návrh neschválil. Zákon poputuje na rokovanie NR SR v predloženom znení, pričom o pozmeňujúcich
návrhoch budú rokovať poslanci priamo v pléne NR SR.
09.09.2022

Pri investícii na východnom Slovensku podporíme tisícky nových pracovných miest
Štátna podpora v oblasti získavania a výberu zamestnancov, ich zaškoľovania a výcviku, ako aj podpora mobility za prácou a tvorby nových pracovných miest. To boli hlavné
témy stretnutia štátneho tajomníka ministerstva práce Juraja Káčera a CEO Volvo Cars Slovakia Björnom Helldénom v Bratislave. Ponuku ministerstvo práce predstavilo v
nadväznosti na rozhodnutie investora postaviť závod v obci Valaliky pri Košiciach. Investor spolu s dodávateľskými firmami prinesie na východné Slovensko až 13-tisíc nových
pracovných miest.
02.09.2022

Suma stravného aj cestovných náhrad sa od 1. septembra opäť zvýši
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením od 1. septembra opäť navyšuje stravné príspevky pre zamestnancov. Minimálna hodnota stravného lístka sa v
reakcii na zvýšenie stravného počas pracovnej cesty zvýši na 4,80 eura. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza
zamestnávateľ.
30.08.2022

Plníme záväzok pre zabezpečenie komunitnej starostlivosti pre naše najzraniteľnejšie skupiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne realizuje svoj záväzok na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov.
Vďaka reformám v oblasti sociálnych služieb a finančným možnostiam z Plánu obnovy a odolnosti napĺňame Vládou SR prijatú Národnú stratégiu deinštitucionalizácie
sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti na roky 2022-2026. Cieľom je vytvoriť adekvátne podmienky pre vznik nových zariadení sociálnych služieb, ktoré prijímateľom
ponúkajú život v komunite v podobe rodinného bývania. Takéto prostredie prináša lepší a kvalitnejší život, v mnohých prípadoch aj nové možnosti pre pracovné či sociálne
začlenenie.
24.08.2022

Vyššia hodnota úspor a stabilita II. piliera vďaka novele ministerstva práce
Uprednostnenie dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe ako aj zavedenie predvolenej investičnej stratégie prináša novela zákona o starobnom dôchodkovom
sporení. Návrh zákona, ktorý dnes 24. augusta schválila vláda, zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a teda aj budúceho dôchodku
sporiteľa. Kumulatívne obe opatrenia môžu navýšiť nasporenú sumu sporiteľov po 40 rokoch sporenia o minimálne 64 %. Slovenská republika tak plní záväzok vyplývajúci z
Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
24.08.2022

Zamestnancov sociálnych služieb mimoriadne odmeníme

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Jednorazovú pomoc v súvislosti s
enormným nárastom cien a infláciou poskytne zamestnancom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, zamestnancom terénnej sociálnej práce vo vybraných
národných projektov a tiež zamestnancom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v akreditovaných (neštátnych) zariadeniach. Odmena určená na jedného
zamestnanca pri plnom pracovnom úväzku je 500 EUR. Vyplácať sa bude prostredníctvom dotácie na podporu humanitárnej pomoci ako dotácia zamestnávateľovi.
22.08.2022

Sociálni partneri posunuli všetky návrhy do ďalšieho legislatívneho procesu
Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) sa stretla na 21. zasadnutí, ktorého sa zúčastnil aj predseda vlády Eduard Heger. Sociálni partneri ihneď našli zhodu v 10-tich bodoch.
Niekoľko pripomienok mali k návrhom zákonov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o starobnom dôchodkovom
sporení. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny a predseda HSR Milan Krajniak je pripravený naďalej diskutovať, aby v návrhoch dosiahol čo najširší konsenzus.
20.08.2022

Deti z centier pre deti a rodiny budú môcť tráviť prázdniny s profesionálnymi náhradnými rodičmi
Každé dieťa túži po zážitkoch z letných prázdnin, aj deti z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). Umožní im to nový zákon o profesionálnych náhradných rodičoch,
ktorý predložilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do parlamentu. Po novom tak budú môcť deti z centier pre deti a rodiny tráviť prázdniny so svojimi profesionálnymi
náhradnými rodičmi. Rezort práce chce novým zákonom zlepšiť podmienky výkonu práce profesionálneho náhradného rodiča, a tak pozitívne pôsobiť pri starostlivosti o deti
zverené do zodpovednosti štátu. Zákon je v Národnej rade Slovenskej republiky, kde by ho mali poslanci v septembri prerokovať v druhom čítaní.
19.08.2022

Už pol roka pomáhame odídencom z Ukrajiny začleniť sa medzi nás
Od konca februára prekročilo hranice Slovenska viac ako 700-tisíc občanov utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Približne 90-tisíc z nich, dospelých aj detí, na Slovensku našli
dočasné útočisko a získali status odídenca. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od začiatku invázie podáva ukrajinským občanom pomocnú ruku, aby sa ľahšie
začlenili do našej spoločnosti a preklenuli toto náročné obdobie spojené s neistotou. Či už je to v podobe priznávania sociálnych dávok, pomoci pre maloleté deti či
prispôsobením legislatívy pre jednoduchšie zamestnávanie alebo poskytovanie sociálnych služieb. Pre odídencov z Ukrajiny rezort práce naďalej vytvára také prostredie, aby
sa dostali k relevantným informáciám, dokázali sa umiestniť na pracovnom trhu a mali prístup k poradenstvu.
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