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12.01.2023

O dotáciu na stabilizačný príspevok pre zamestnancov môžu zariadenia a centrá žiadať do konca januára

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už minulý týždeň zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na
stabilizačný príspevok pre svojich zamestnancov. Informáciu tiež dostali akreditované a samosprávne centrá pre deti a rodiny. Stabilizačný príspevok je určený pre vybraných
zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ako aj pre terénnych opatrovateľov.
Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej
službe. 

11.01.2023

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022

Pod taktovkou Národného koordinacného strediska pre riesenie problematiky násilia na detoch sa realizoval výskum prežívania a správania detí a mládeže na
Slovensku za rok 2022. Tento výskum nadväzuje na výsledky z výskumu EU KIDS online z roku 2019 a je zároveň pokračovaním výskumu Prežívanie a správanie detí
a mládeže na Slovensku počas pandémie z roku 2021, čo umožňuje porovnať posun v odpovediach u tých istých detí v časovom horizonte jedného roka. 

02.01.2023

Nové efektívnejšie opatrenia v oblasti zamestnanosti

Novela zákona o službách zamestnanosti prináša od nového roka viacero efektívnych opatrení na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest. Aktívne
opatrenia na trhu práce už v súčasnosti ukazujú dobré nastavenia. K najdôležitejším ukazovateľom patrí znižovanie nezamestnanosti, ktorá kontinuálne od začiatku roka klesá
a zamestnanosť stúpa. V počte zamestnaných Slovensko dosiahlo v novembri predkrízovú úroveň, čo potvrdzuje, že trh práce funguje dobre. Ide o dôkaz, že projekty,
zamerané na podporu a tvorbu pracovných miest z dielne rezortu práce majú obrovský dosah a význam. Od nových opatrení zákona o službách zamestnanosti očakáva rezort
práce ďalšie viditeľné zlepšenia. 

 

29.12.2022

Stabilizačným príspevkom podporíme vyše 26-tisíc zamestnancov v sociálnych službách

Zdravotníckym pracovníkom a ďalším zamestnancom v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborným zamestnancom a opatrovateľom vo
vybraných zariadeniach sociálnych služieb, ako aj terénnym opatrovateľom poskytneme stabilizačný príspevok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo
nariadenie, ktorým vybraným profesiám v sociálnych službách umožní jednorazovo vyplatiť dodatočné finančné prostriedky. Chce tak podporiť aj tieto nedostatkové profesie a
motivovať tým sociálnych zamestnancov v zariadeniach aj v teréne. Nárok na stabilizačný príspevok má vyše 26-tisíc zamestnancov v tejto oblasti. Žiadosť možno podať do
konca januára 2023. 

29.12.2022

Prehľad zmien v sociálnom poistení a dôchodkoch v roku 2023

Rodičovský bonus, zmeny pri odchode do dôchodku, zákonná valorizácia dôchodkov, ale aj zastabilizovanie druhého piliera a generálny pardon. Aj to sú zmeny, ktoré so
sebou prináša rok 2023. Rezort práce pripravil opatrenia dotýkajúce sa všetkých oblastí sociálneho poistenia, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne pracujúcich, rodín aj
seniorov. 

20.12.2022

Nezamestnanosť opäť klesla, zamestnanosť je najvyššia od decembra 2019

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesala v novembri už desiaty mesiac po sebe a ustálila sa na hodnote 5,83 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov
(PDU) o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v Slovenskej republike bol 4,32 %. Najmenej ľudí bez práce hlásil Bratislavský kraj. Na druhej pozícii bol Trnavský
kraj, ktorý na tejto pozícii po deviatich mesiacoch vystriedal Trenčiansky kraj. 

 

16.12.2022

Rezort práce privítal vianočné trhy chránených dielní

Vôňou a príjemnou sviatočnou atmosférou ožili tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tradícia tohto podujatia siaha do roku 2009.
Návštevníci si môžu vybrať z bohatej ponuky vianočných ozdôb a dekorácií, adventných vencov, medovníkov, sviečok či domácich dobrôt, ktoré vyrobili chránené dielne,
sociálne podniky a domovy sociálnych služieb z celého Slovenska. Vianočné trhy podporil aj štátny tajomník ministerstva Juraj Káčer. 

16.12.2022

Štátny tajomník Juraj Káčer diskutoval o témach zo sociálnej oblasti so slovinským ministrom

Štátny tajomník Juraj Káčer prijal na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny slovinského rezortného ministra Luka Meseca. Dlhodobá starostlivosť, rozvoj bývania,
integrácia odídencov z Ukrajiny a energetická chudoba boli predmetom vzájomnej diskusie. Slovinský minister sa zaujímal predovšetkým o napĺňanie strategických cieľov EÚ,
národnú legislatívnu úpravu predmetných oblastí a spôsob realizácie aktuálnych opatrení, ako aj príklady z aplikačnej praxe. 

16.12.2022

Úrady rezortu práce budú piatok 23. a utorok 27. decembra v obmedzenej prevádzke

Znižovanie spotreby a efektívne využívanie energií je vzhľadom na rast ich cien pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prioritou. Z toho dôvodu dôjde v dňoch 23.
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až 27. decembra k vypnutiu alebo utlmeniu kúrenia v niektorých administratívnych budovách v jeho správe. Zatvorené budú pobočky Sociálnej poisťovne a pobočky Úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. K dispozícii verejnosti budú elektronické služby a podateľne úradov práce. 

 

14.12.2022

Vládou schválené materiály rezortu práce umožnia zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska

Vláda SR dnes, 14. decembra, schválila dva dôležité materiály z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Predstavitelia vlády schválili stanovy Aliancie sektorových rád,
čím vytvorili právny základ pre založenie tejto organizácie. Aktualizáciou nariadenia pre udeľovanie národných víz vysokokvalifikovaným cudzincom z tretích krajín umožnili
pokračovanie vízového režimu aj v nasledujúcom kalendárnom roku. 

09.12.2022

Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

Dnes, 9. decembra 2022, bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej
núdzi (predpis č. 439/2022 Z. z.). Ministerstvo upravilo sumy pomoci v hmotnej núdzi. Zvyšuje sa dávka v hmotnej núdzi, ochranný a aktivačný príspevok, príspevok na
nezaopatrené dieťa a na bývanie. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2023. Celkový počet príjemcov pomoci v hmotnej núdzi bol ku koncu októbra 64 198 (vrátane 6
751 odídencov z Ukrajiny). 

08.12.2022

Rada EÚ: Pomoc pre najzraniteľnejšie domácnosti aj sektor ekonomiky je nevyhnutná

Ďalšie kroky Európskej komisie s ohľadom na energetickú krízu, aktívne opatrenia na trhu práce v súvislosti s prichádzajúcimi inováciami aj zlepšovanie pracovných či
sociálnych podmienok pre obyvateľov členských štátov únie. Aj na tieto témy sa sústredili zástupcovia Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské
záležitosti, ktorí sa stretli v Bruseli.
Slovensko na zasadnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer. Vo vystúpení zdôraznil najmä kroky Slovenska smerom k pomoci
občanom s nárastom cien energií a tiež opatrenia na podporu rodiny či sociálnu pomoc v rámci pripravovaných reforiem z Plánu obnovy a odolnosti. 
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