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Ministerstvo štartuje realizáciu projektov na podporu
zamestnávania mladých
Zamestnávatelia, ktorí chcú získať príspevok na zamestnávanie mladých do 29 rokov oň môžu požiadať od 12.11.2012. Projekty podporené z eurofondov by mali zabezpečiť
takmer 14 000 pracovných miest.
 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter je rád, že sa takéto projekty podarilo spustiť tak rýchlo. Počíta s nimi aj v ďalšom programovom období na roky 2014 až
2020. „V budúcom plánovacom období chceme vytvoriť projekty aj pre zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo veku nad 50 rokov. Chceme napomôcť
tomu, aby aj táto kategória ľudí mala tesne pred odchodom do dôchodku prácu. Na trhu sú svojím spôsobom stále viac znevýhodňovaní,“ uviedol minister.

S projektmi pre starších ministerstvo počíta už aj v tomto období v prípade, že záujem mladých o prácu nebude dostatočný. „Po šiestich mesiacoch realizácie projektov
budeme môcť v prípade nezáujmu rozšíriť cieľové skupiny alebo zvoľniť podmienky pre realizáciu projektov,“ tvrdí generálny riaditeľ sekcie riadenia Európskeho sociálneho
fondu Albert Németh. Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislava Ondruša bude dopyt po projektoch závisieť aj od vývoja ekonomiky.
„Určite je úspech každé pracovné miesto, najmä ak tí mladí neskončia po tých 18 mesiacoch na úradoch práce,“ dodáva štátny tajomník.
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