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Rezort práce podporí výstavbu ďalších 117 inkluzívnych detských ihrísk RODINKA
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci tretieho kola žiadostí schválilo dotácie vyše 5 miliónov eur na výstavu ďalších 117 inkluzívnych detských ihrísk RODINKA.
Z predchádzajúcich dvoch kôl už postupne vyrastá 106 nových bezbariérových hracích areálov pre deti a rodiny vo všetkých krajoch. Najmenej polovica z nich bude hotová už
do konca tohto roka. Na tento účel už rezort práce poskytol z dotačnej schémy na podporu plnenia funkcií rodiny vyše 4,5 mil. eur.
20.07.2022

Špecialisti zo zahraničných firiem môžu žiadať o národné víza
Vláda SR dnes, 20.júla, schválila úpravu podmienok udeľovania národných víz štátnym príslušníkom tretích krajín. Zahraniční zamestnanci, ktorým sa výkon práce u
rovnakého zamestnávateľa presunie na Slovensko, budú môcť získať národné vízum. Zároveň vláda schválila aj zmenu podmienok pri zamestnávaní vodičov autobusovej a
kamiónovej dopravy. Ministerstvo práce tak v spolupráci s ďalšími rezortmi flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce.
20.07.2022

Nezamestnanosť na Slovensku klesá piaty mesiac po sebe
Miera evidovanej nezamestnanosti kontinuálne klesá od februára tohto roka. Neustále sa znižuje aj počet dlhodobo nezamestnaných. V júni ich úrady práce sociálnych vecí a
rodiny evidovali najmenej od januára 2021.
18.07.2022

Otvárame ďalších 12 bezplatných dlhových poradní
Bezplatné dlhové poradne pomáhajú občanom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii, od konca minulého roka. Doposiaľ poradenské služby využilo už takmer 1500 klientov.
Dnes otvárame ďalších 12 bezplatných dlhových poradní, čím sa poradenská služba stane dostupnejšou pre širokú skupinu potenciálnych klientov po celom Slovensku.
Poradňu v Prievidzi prišiel osobne otvoriť minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak.
15.07.2022

Spúšťame web pre podporu sociálnych inovácií
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadenia Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie spúšťa webovú stránku
www.socialneinovacie.gov.sk. Cieľom je poskytnúť záujemcom informácie o aktuálnych výzvach a súťažiach na podporu sociálnych inovácií, plánovaných podujatiach či
inšpiratívnych príkladoch zo Slovenska aj zo zahraničia. Návštevníci stránky majú možnosť stiahnuť si tiež viaceré informatívne dokumenty vypracované v rámci projektu.
Financovanie projektu pokrývajú prostriedky EÚ v rámci programu „Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“.
15.07.2022

Zdravá rodina, zdravé Slovensko
Šéf rezortu práce Milan Krajniak sa dnes, 15. júla, prišiel osobne pozrieť do Rodinnej poradne v Žiline. Na tejto pobočke sa na odborníkov z poradne obracajú klienti najmä v
otázkach psychologického poradenstva, sociálne a právne poradenstvo využívajú v menšej miere. Dominantnými témami osobných stretnutí sú prevažne výchovné problémy,
osobné výzvy a partnerské vzťahy.
14.07.2022

Spúšťame rokovania s investičnými partnermi, ideme riešiť záujem v konkrétnych lokalitách po celom Slovensku
• Vláda schválila založenie Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
• Úlohou Agentúry je najmä vypracovať cenovú mapu pre regulované nájomné a navrhnúť kritériá pre budúcich nájomcov v nájomných bytov
• Podpredseda vlády Štefan Holý začína rokovať so zástupcami štátu, sociálnych a investičných partnerov o ich účasti v projekte nájomného bývania
12.07.2022

Rezortná kvapka krvi aj tento rok pomáha ľudom
V utorok 12. júla 2022 premenilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny jednu z ministerských zasadačiek na provizórne transfúziologické pracovisko. Okrem
zamestnancov ministerstva darovali krv aj zamestnanci Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Za 2,5 hodiny zdravotníci Národnej transfúznej služby
odobrali 37 darcom celkovo 16,65 litra krvi.
08.07.2022

Ďalšia inflačná pomoc pre najzraniteľnejších je pripravená na vyplatenie
Po požiadaní o dotáciu úrady práce vyplatia ďalším skupinám ľudí 100 eurový príspevok
Úrady práce po celom Slovensku v týchto dňoch prijímajú žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Konkrétne ide o poskytnutie jednorazového príspevku 100 eur v
rámci inflačnej pomoci, ktorú Vláda SR adresovala vybraným skupinám ľudí na zmiernenie následkov v súčasnosti rastúcej inflácie, a tým aj životných nákladov.
08.07.2022

Dokument Európska záruka pre deti je základný pilier na podporu detí

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer dnes, 7. júla, vystúpil na medzinárodnej konferencii Podpora detí v kontexte dokumentu Európska
záruka pre deti. V ministerskom paneli „Národné akčné plány ako cesta k odstráneniu sociálneho znevýhodnenia“ štátny tajomník predstavil základné piliere podpory detí na
Slovensku. Konferencie prebieha dnes 7. a zajtra 8. júla v Prahe v rámci predsedníctva Českej republiky Rade EÚ.
04.07.2022

MPSVR: Sme pripravení na ďalšiu vlnu pandémie v zariadeniach sociálnych služieb
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) je pripravené okamžite sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, ak si to situácia v súvislosti so
šírením ochorenia Covid-19 bude vyžadovať. Aj v spolupráci so samosprávami ako zriaďovateľmi zariadení pripravuje novelizáciu Pandemického plánu MPSVR SR, ktorý
vychádza z praxe, a najmä predošlých skúseností počas krízového obdobia. Cieľom je predovšetkým ochrana zdravia a psychickej pohody klientov ako aj stabilita
zamestnancov zariadení. Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu práce považuje aktuálnu situáciu v zariadeniach sociálnych služieb za pokojnú a stabilizovanú.
01.07.2022

Od dnešného dňa sa zvýši suma životného minima
S účinnosťou od dnes (1.7.2022) sa zvýši suma životného minima na 234,42 €. Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú
prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané na životné minimum.
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