
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
Príspevok zo 7. ročníka medzinárodnej konferencie  

 
 
 

„Práca – cesta z bezdomovectva?“ 
  

 
  
  
  
 

  
26. - 27. 5. 2015  

Hotel Junior Jasná, Demänová 

 

 
Konferenciu realizovalo OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, 

ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien  



Tento projekt sa realizoval 

vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Konferencia: Ľudia bez domova – Práca – cesta z bezdomovectva? 
Jasná, Demänovská Dolina – 26. – 27.5.2015 

www.employment.gov.sk      www.esf.gov.sk   

http://www.employment.gov.sk/
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MESTO  BANSKÁ  BYSTRICA 
NÁRODNÝ  PROJEKT 

OD  DÁVOK  K  PLATENEJ  PRÁCI 



Program prepájania služieb zamestnanosti 

s poskytovaním sociálnych služieb 

pre dlhodobo nezamestnaných 

realizovaný v meste Banská Bystrica 

prostredníctvom  národného projektu 

Od dávok k platenej práci       



Hlavné princípy a zásady na realizáciu medzitrhu práce 

navrhnuté v projekte – východiská pre NP 

 dočasné zamestnanie prepojené s aktivitami na 

zvyšovanie zamestnateľnosti, 

 charakter vykonávaných prác – verejnoprospešné práce 

a práce vo všeobecnom záujme, 

 dotovaný charakter dočasne vytvorených pracovných 

miest a podporných aktivít, 

 financovanie (štát, samospráva, zamestnávatelia), 

 kvalitné a udržateľné partnerstvo, 

 výkonné a účinné riadenie programu medzitrhu práce.  



Projekt Od dávok k platenej práci 

• Program prepájania služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre 

dlhodobo nezamestnaných 

• Cieľom uvedeného pilotného národného programu nebolo vytvárať pracovné miesta, 

ale dôraz sa kládol na prepojenie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti, 

• Dlhodobá nezamestnanosť-negatívne faktory na strane zamestnávateľov a tiež u 

dlhodobo nezamestnaných 

• U dlhodobo nezamestnaných, poberateľov DvHN sa prejavuje súbeh viacnásobných 

znevýhodnení 

• Pre účely pilotného projektu bol medzitrh práce definovaný ako dočasne podporované 

zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, poberateľov DvHN,  prijímateľov 

sociálnych služieb, spojené s aktivitami zameranými na zvyšovanie ich 

zamestnateľnosti a ďalšími určenými aktivitami. 

  



Základné informácie o projekte: 

• Operačný program : Zamestnanosť a sociálna inkúzia 

• Kód výzvy: OP ZaSI NP 2011/1.1/05 (národný projekt) 

• Názov projektu : OD DÁVOK K PLATENEJ PRÁCI 

• Prijímateľ pomoci: Mesto Banská Bystrica 

• Dĺžka realizácie aktivít projektu: 04/2012 – 02/2014 

• Nenávratný finančný príspevok (95%) :  297 463 € 

• Spolufinancovanie (5%) :  15 656 € 

• Celkové náklady projektu: 313 119,00 EUR 

 

• Partneri projektu:  

• Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica (ďalej len KRABB) 

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

• Centrum vzdelávania neziskových organizácií Banská Bystrica 

 



Cieľovú skupinu tvorilo 40 dlhodobo nezamestnaných, 
poberateľov DvHN 

 Štruktúra cieľovej skupiny  podľa dĺžky evidencie: 

 

Dĺžka doby evidencie uchádzača o zamestnanie  

( UoZ) na ÚPSVaR SR    Počet UoZ v projekte 

UoZ evidovaný viac ako 12 mesiacov  

   a menej ako 24 mesiacov    18 ( 45 %) 

UoZ evidovaný viac ako 25 mesiacov 

   a menej ako 48 mesiacov    13 ( 32,5 %) 

UoZ evidovaný viac ako 49 mesiacov     9 ( 22,5 %) 

Najdlhšia doba poslednej evidencie UoZ bola 144 mesiacov 

 

 



Cieľová skupina 40 dlhodobo nezamestnaných UoZ 

 Štruktúra cieľovej skupiny  podľa druhu bývania  

 
Bývanie   Počet osôb cieľovej skupiny  Druh bývania 

Zariadenie núdzového bývania Kotva IV,  

zariadenie  dočasného bývania Kotva I a II 2 (5 %)  Bývanie v systéme sociálnych služieb 

Režimové bývanie Internátna 12  1 (2,5 %)  Nájomné bývanie (nízkoštandardná 

      forma) 

Nocľaháreň a útulok (SČK)   5  (12,5 %)  Bývanie v systéme sociálnych služieb 

Útulok sv. Vincenta   2 ( 5%)  Bývanie v systéme sociálnych služieb 

Vlastné bývanie   3 (7,5 %) 

 

Bývanie u príbuzných, 

neoficiálnych partnerov, 

neoficiálny podnájom,  

príležitostné bývanie u známych,   27  (67,5 %)  „nájomné“ bývanie 

 

 



Cieľová skupina 40 dlhodobo nezamestnaných UoZ 

 Štruktúra cieľovej skupiny  podľa výšky dávok v hmotnej núdzi, ktoré poberali 

 

 

Výška dávky v hmotnej núdzi  

a príspevky k dávke   Počet osôb cieľovej skupiny 

62,5 €      28 (70 %) 

118,30 €      2 (5 %) 

125,57 €      2 ( 5 %) 

> 125 €      8  (20 %) 
 

 



Cieľová skupina 40 dlhodobo nezamestnaných UoZ 

 Štruktúra cieľovej skupiny  podľa pohlavia , veku a vzdelania 

Celkom  Muži   Ženy 

40  29 (72,5 %)  11 ( 27,5 %) 

Vek 

15 -24 rokov 2 (5 %)   0 

25 – 54 rokov 17 (42,5 %)  10 ( 25 %) 

55 – 64 rokov 10 (25 %)   1 (2,5 %) 

 

Vzdelanie  Celkom 

Základné vzdelanie  14 (35 %) 

Stredné vzdelanie   18 (45 %) 

bez maturity 

Stredné vzdelanie     8 (20 %) 

s maturitou 

 

 

 



Cieľová skupina 

• Znakom cieľovej skupiny projektu  bola 

viacnásobná sociálna patológia, ktorá zahŕňa: 

• dlhodobú nezamestnanosť 

• odkázanosť na dávky v hmotnej núdzi 

• sociálne vylúčenie – existenčné problémy: bývanie, 

zadĺženosť súvisiaca s absenciou finančnej 

gramotnosti, absencia sociálnej interakcie, t.j. strata 

sociálnych a komunikačných zručností, 

alkoholizmus,  sklony k nonkonformnému  správaniu 
 

 

 

 



Lokálne partnerstvo: 
 

Participácia partnerov na aktivitách projektu : 

1. ETAPA – PRÍPRAVA NA REALIZÁCIU  PROJEKTU  

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 

odborný znalec lokálnych pomerov trhu práce, zabezpečoval prípravu 

UoZ na začlenenie do medzitrhu práce, 

• Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica 

záujmové združenie právnických osôb s bohatými skúsenosťami 

z implementácie projektov zameraných na zamestnanosť, zabezpečoval 

funkciu koordinátorov medzitrhu práce, 

• Centrum vzdelávania neziskových organizácií 

odborná vzdelávacia a tréningová inštitúcia, zabezpečovala aktivity 

osobnostného rozvoja. 



 súlad s podmienkami a princípmi medzitrhu práce, 
 

 predmet činnosti: práce verejnoprospešného charakteru 

a služby vo všeobecnom záujme, 
 

 prieskum lokálnych potrieb a zdrojov služieb v Banskej 

Bystrici, 
 

 práva a povinnosti zamestnávateľov – dohody o spolupráci 

s mestom Banská Bystrica. 

1. ETAPA – PRÍPRAVA NA REALIZÁCIU  PROJEKTU  

Výber zamestnávateľov medzitrhu práce: 



Zamestnávatelia medzitrhu práce 

zamestnávatelia 

medzitrhu práce 
zameranie zamestnávateľa 

počet 

zamestnancov 

Podnik medzitrhu práce -

Šanca pre všetkých, n.o. 
služby vo všeob. záujme najmä pre oblasť 

školstva, sociálnu, zdravotnú a kultúrnu 
15 

ZAaRES 
komplexná údržba mestskej zelene, detských 

ihrísk a ďalších zariadení 
10 

ICEKO-ONYX, s.r.o. zber a triedenie komunálneho odpadu 5 

MIS – údržba ciest a 

komunikácií, s.r.o. 
stavebná údržba ciest a komunikácií 5 

Jozef Ganz čistenie komunikácií 4 

kampa, s.r.o. upratovacie a čistiace služby 1 



garant aktivity: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Banská Bystrica, 
 

trvanie 1 mesiac, 
 

príprava UoZ na zaradenie k zamestnávateľom 

medzitrhu práce, realizácia programu poradenstva. 

2.ETAPA – ZAČLEŇOVANIE DO PRACOVNÉHO PROCESU 

PRÍPRAVNÝ STUPEŇ 



 zručnostný výcvik, zapracovanie prostredníctvom 

zodpovednej osoby, 
 

 trvanie 3 mesiace, pracovná zmluva na dobu určitú, ½ 

pracovný úväzok, 
 

 súčasť pracovného úväzku školenie zamerané na 

osobnostný rozvoj,  
 

 hrubá mzda na úrovni ½ z minimálnej mzdy. 

2.ETAPA – ZAČLEŇOVANIE DO PRACOVNÉHO PROCESU 

ZACVIČOVACÍ STUPEŇ 



 zvyšovanie pracovných zručností pod odborným 

dohľadom, 
 

 trvanie 11 mesiacov, plný pracovný úväzok,  
 

 hrubá mzda na úrovni minimálnej mzdy, 
 

 ukončenie procesu začleňovania, prechod na otvorený 

trh práce. 

2.ETAPA – ZAČLEŇOVANIE DO PRACOVNÉHO PROCESU 

STUPEŇ PROFESIONALIZÁCIE 



 nedostatočná sebadisciplína, 

 zhoršená sociálna interakcia a ťažšia adaptácia na tímovú 

prácu, 

 prejavy správania nezodpovedajúce základným spoločenským 

normám, 

 nízka úroveň povedomia o základných povinnostiach 

zamestnanca, 

 existenčné problémy, najmä problémy s bývaním, 

 absencia zručností pri orientácii na trhu práce, 

 zhoršený zdravotný stav a prejavy alkoholizmu, 

 nedostatočná úroveň finančnej gramotnosti a zadĺženosť. 

Identifikované problémy cieľovej skupiny 



Identifikované problémy cieľovej skupiny 

Dlhy a exekúcie: 

 finančná negramotnosť = zvyšujúca sa zadĺženosť a z toho 

vyplývajúce exekúcie, 
 

 Dlhy voči samospráve, najmä poplatky za komunálny odpad 

(25 osôb z toho u 13 vymáhané v exekučnom konaní) a ďalším 

subjektom (pôžičky, poistné, telekomunikácie a pokuty), 
 

 exekúcie - demotivácia k zamestnaniu, 
 

 východisko – zvýšenie finančnej gramotnosti, diferencovaný 

spôsob vymáhania dlhov zo strany verejnej správy. 



Zameranie: 

rozvoj komunikačných, sociálnych a ekonomických zručností 
 

 

Obsah individuálneho poradenstva: 

• riešenie pracovno-právnych, finančných a sociálnych 

problémov,  

• pomoc pri profesionálnej orientácii 
 

Garant školenia: Centrum vzdelávania neziskových organizácií.  

Zmiernenie príčin a dôsledkov dlhodobej nezamestnanosti 

Forma: 

• školenie – vzdelávanie zamerané na osobnostný rozvoj, 

• individuálne poradenstvo 



Osobnostný rozvoj 



 prijímateľ pomoci voči riadiacemu orgánu: kombinácia zálohových 

a refundačných platieb, 

 zamestnávatelia medzitrhu práce voči prijímateľovi pomoci: 

formou transferov (predfinancovanie a refundovanie osobných 

nákladov zamestnancov a  príspevkov na stravovanie) 
 

v zacvičovacom stupni (3 mesiace): 
 

• 100% refundácia celkovej ceny práce pre všetkých zamestnávateľov 

medzitrhu práce 
 

v stupni profesionalizácie (11 mesiacov): 
 

• 70% refundácia celkovej ceny práce pre ostatných zamestnávateľov 

medzitrhu práce a 

• 100% refundácia celkovej ceny práce pre podnik medzitrhu práce 

Systémy financovania 



 úzka súčinnosť zamestnávateľov s prijímateľom 

a koordinátorkami medzitrhu práce,  
 

 veľmi dobrý systém organizovania práce  zo strany 

zamestnávateľov, 

 práca zamestnancov v skupinách, pod odborným 

dohľadom, 
 

 účinná podpora zamestnancom v problémových 

situáciách na pracoviskách i mimo neho. 

Faktory úspechu začleňovania – východiská pre NP 



Vízia rozvoja podniku medzitrhu práce 

Nový prístup  ku zamestnancom – odborná pomoc pri obnove 

a  získavaní pracovných návykov, hľadaní riešení sociálnych 

zmien a  odbúravaní prekážok uplatnenia sa na trhu práce. 



Výkon prác zamestnancov u ostatných zamestnávateľov 



spoločenské: 

 zníženie dlhodobej nezamestnanosti,  

 odstraňovanie bariér zamestnateľnosti, 

 zvýšenie životnej úrovne a kvality života,  

 úspora financií na vyplatenie DvHN pre 40 osôb/14 mesiacov 

v sume cca 58 tis. €, z toho 19 tis. € pre 11 osôb 

zamestnaných po ukončení projektu, 

 orientácia na miestny rozvoj a nedostatkové verejné služby, 

 naštartovanie/posilnenie lokálnej ekonomiky v dôsledku 

zvýšenej kúpyschopnosti a tým aj dopytu po práci. 

Prínosy medzitrhu práce z hľadiska realizácie projektu 



osobné: 

 získanie reálnej pracovnej skúsenosti  a nových pracovných 

zručností, 

 finančná zábezpeka, zvýšenie miery sebestačnosti, 

 posilnenie sebadôvery, sebavedomia, sebaúcty a sociálne 

väzby, 

 rozšírenie informácií o právach a povinnostiach 

zamestnanca, 

 rozvoj integračných schopností potrebných na orientáciu na 

trhu práce. 

Prínosy medzitrhu práce z hľadiska realizácie projektu 



ZAVIESŤ MEDZITRH PRÁCE 

 AKO SYSTÉMOVÝ NÁSTROJ V RÁMCI 

SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI 

 PRE VYBRANÚ CIEĽOVÚ SKUPINU 

DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH  

A  

PRIJAŤ PRÍSLUŠNÉ LEGISLATÍVNE, FINANČNÉ, 

INŠTITUCIONÁLNE A TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ 

OPATRENIA  

Závery a odporúčania 



Odporučené zásady na zavedenie medzitrhu práce 
 

 integrovať dlhodobo nezamestnaných formou dočasného 

zamestnania prepojeného s aktivitami na zvyšovanie 

zamestnateľnosti prostredníctvom medzitrhu práce, 
 

 vymedziť charakter vykonávaných prác ako 

verejnoprospešné práce a práce vo všeobecnom záujme, 
 

 určiť dobu trvania  maximálne do 24 mesiacov, 
 

 zabezpečiť funkčné a udržateľné financovanie, 
 

 účinnejšie prepojiť služby zamestnanosti s poskytovaním 

sociálnych služieb. 

Závery a odporúčania 



Navrhované zmeny na implementáciu medzitrhu práce 
  

 zaviesť a právne upraviť  „postavenie zamestnávateľa 

medzitrhu práce“ v rámci zákona o službách 

zamestnanosti, 

 nastaviť kritériá/ukazovatele efektívnosti činnosti 

zamestnávateľa medzitrhu práce, 

 odbúravať najzávažnejšie bariéry uchádzačov o 

zamestnanie pripravovaných na zaradenie na medzitrh 

práce počas evidencie na UPSVaR, 

 nastaviť optimálny systém financovania medzitrhu práce.  

Závery a odporúčania 



 Nezamestnaní s nízkou kvalifikáciou ( v BBSK k 31.12.2014 – 39 085 UoZ 

> 12 mesiacov, z toho 18 420 so základným vzdelaním a 4465 s neukončeným  základným vzdelaním) 

 Sociálno - ekonomické výzvy: boj s nezamestnanosťou a sociálna inklúzia 

ohrozených, udržateľný rozvoj a kvalita života, sociálne nerovnosti 

 NSZ ukladá zamerať sa na vytváranie p.m. a ich 

dlhodobú udržateľnosť, vytvorenie inkluzívnych p.m. ( sociálna ekonomika) – podpora 

regionálnej zamestnanosti 

 Sociálna ekonomika – prepojenie sociálnych a ekonomických cieľov 

 

Východiská k zámeru NP 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
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