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Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj cez projekty úradov práce

Na trh práce prichádzajú v máji prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im ponúkajú viaceré nástroje pre uľahčenie ich
cesty na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva, môžu absolventom finančne asistovať pri rozvoji zručností a doplnení
vzdelania. 

23.05.2023

Lepšia dostupnosť a viac kapacít v sociálnych službách vďaka úspešnej výzve z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti,
tzv. ostrá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR. Určená je pre žiadateľov, ktorí sa zapojili do 1. kola tejto výzvy a predložili svoje projektové zámery. Doposiaľ doručili spolu 307
projektových zámerov. Určený balík finančnej podpory vo výške 176 miliónov eur bude možné použiť na výstavbu nových a rekonštrukciu či modernizáciu existujúcich
zariadení sociálnych služieb. Cieľom je zlepšiť prístup a predovšetkým kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre občanov v menších zariadeniach komunitného, resp.
rodinného typu. 

19.05.2023

Nezamestnanosť poklesla najvýraznejšie za 1,5 roka

Nezamestnanosť v apríli klesla najvýraznejšie od októbra 2021. Hlavný ukazovateľ PDU sa znížil z marcových 4,29 percenta na 4,08 percenta. Na celoštátnej úrovni poklesol
medzimesačne o 0,21 percentuálneho bodu, v Košickom kraji dokonca o 58 stotín percenta. Pokles bol čiastočne spôsobený zmenami v oblasti aktivačných prác. 

 

17.05.2023

Novou štátnou tajomníčkou ministerstva práce je Anna Aftanasová

Nová vláda pod vedením premiéra Ľudovíta Ódora dnes na svojom prvom zasadnutí vymenovala do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Annu Aftanasovú. Dlhoročná odborníčka v oblasti sociálnych vecí prichádza z ústredia práce, kde pôsobila ako námestníčka sekcie sociálnych vecí. 

16.05.2023

Soňa Gaborčáková chce na poste ministerky zúročiť svoje doterajšie skúsenosti z oblasti sociálnej práce

Novou ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny sa stala Soňa Gaborčáková, ktorá doteraz pôsobila na rezorte ako štátna tajomníčka. Bohaté osobné skúsenosti v oblasti
sociálnej práce a podpory chce zúročiť pri doručovaní pomoci najzraniteľnejším, plnení míľnikov pre čerpanie fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti, aj konštruktívnou
spoluprácou s profesijnými organizáciami a združeniami. Soňu Gaborčákovú ako členku novej úradníckej vlády menovala do funkcie prezidentka SR. Na poste vystrieda
Milana Krajniaka, ktorý viedol rezort od roku 2020. 

11.05.2023

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí

Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam
v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci predošlých 2 balíkov v minulom roku. O inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dávky vo výške 100 eur je
potrebné požiadať na úrade práce v mieste bydliska domácnosti. Prvé dávky sa k ľuďom dostanú už v júni. 

 

05.05.2023

Sociálna poisťovňa v máji vypláca rodičovský dôchodok takmer 852 tisíc poberateľom

Najväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc
dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji v jednej platbe za celý rok 2023. Zároveň poštou dostanú
písomnú informáciu – Rozhodnutie o priznaní rodičovského dôchodku. 

04.05.2023

Slovensko na EPSCO v Štokholme predstavilo priority v zamestnanosti a sociálnych veciach do roku 2030

Strategické riadenie nadobúdania zručností a celoživotné vzdelávanie podľa potrieb trhu práce. To sú podľa štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Juraja Káčera priority rezortu, ktoré predstavil na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) vo
štvrtok v Štokholme. Členské štáty na ňom hovorili o viacerých oblastiach zamestnaneckej a sociálnej politiky. 

04.05.2023

Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska. V
prvých šiestich mesiacoch svojho fungovania dozoruje inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby alebo vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a zaoberá sa aj kompenzáciami sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 

 

03.05.2023
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ISP: Investície do raného vzdelávania pre deti zo znevýhodneného prostredia sa nám vrátia

Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. Verejné politiky mnohých krajín preto kladú dôraz na včasnú intervenciu pre deti so
zdravotným či iným znevýhodnením. 

03.05.2023

Minister práce ocenil osobnosti z rezortu za ich výnimočnú prácu

Vyznamenanie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za mimoriadne zásluhy a výnimočné činy v pôsobnosti rezortu. Toto významné ocenenie odovzdal minister Milan
Krajniak laureátom počas slávnostného galavečera 27. apríla 2023. Z rúk ministra si ich prevzalo celkom 42 ocenených pracovníkov. Tradičné udeľovanie rezortných
vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu zamestnancov v oblasti sociálnej spravodlivosti a podieľanie sa na rozvoji sociálnej politiky. 

02.05.2023

Automatický vstup do II. piliera je už v platnosti

1. mája 2023 vstúpila do účinnosti ďalšia časť novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zavádza automatický vstup do II. piliera, a to pri vzniku prvého
dôchodkového poistenia v I. pilieri do veku 40 rokov. Zároveň zostáva zachovaný dobrovoľný vstup a zvyšuje sa hranica vstupu do II. piliera pre poistencov, ktorí už sú
dôchodkovo poistení, ale ešte do II. piliera nevstúpili, a to z dnešných 35 rokov na 40 rokov. 
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