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Ministerstvo práce včas vyplácalo Prvú pomoc a dostatočne informovalo o podmienkach, konštatuje NKÚ
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes, 28. novembra 2022, oboznámil poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci so závermi správy Národného
kontrolného úradu (NKÚ) o kontrole projektu Prvá pomoc. NKÚ vykonal kontrolu na štyroch ministerstvách, ktoré vypracovali schémy pomoci na zmiernenie dopadov pandémie
covid-19. Rezort práce bol lídrom v poskytovaní finančnej pomoci pre podnikateľské subjekty v celkovom objeme takmer 2,5 miliardy eur. Napriek masívnemu náporu žiadostí
o príspevok, rezort práce dokázal poskytnúť pomoc ľuďom včas, transparentne a dostatočne informoval o podmienkach, konštatuje v správe o kontrolnej činnosti NKÚ.
25.11.2022

Začína sa 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách
16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách je výzva na jeho odstránenie v spoločnosti. Každoročná medzinárodná kampaň sa začína 25. novembra, kedy si pripomíname
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv. Cieľom každoročnej výzvy je upozorniť
na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu občianskej spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších
foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.
22.11.2022

Minister práce otvoril ihrisko RODINKA v Pezinku
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak dnes otvoril ďalšie detské ihrisko RODINKA v Pezinku. Je to už siedmy inkluzívny areál, na ktorého otvorení sa
osobne zúčastnil. Celkovo na Slovensku vyrastie 223 takýchto rodinných areálov. Postupne pribudnú vo všetkých slovenských krajoch. Rezort práce na výstavbu detských
ihrísk RODINKA poskytol dotácie v celkovej sume vyše 9,5 milióna eur. Medzi nimi 59 mestám, 148 obciam, 4 bratislavským a 2 košickým mestským častiam, rovnako tiež 3
neziskovým a 7 cirkevným organizáciám.
22.11.2022

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov
Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na inflačnú pomoc, ktorá je určená na pokrytie úhrad zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery
inflácie a s tým spojených cien energií. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo formulár k žiadosti o vyplatenie jednorazovej finančnej pomoci. Pre
poskytovateľov sociálnych služieb je pripravený balík inflačnej pomoci vo výške takmer 20 miliónov eur.
21.11.2022

Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazalo spoluprácu s novozriadeným
Národným kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI). Tento národný kontaktný bod je súčasťou európskej siete podporujúcej sociálne
inovácie svojich členov, ako aj ďalších zapojených strán pri hľadaní nových riešení spoločenských problémov. Bol založený občianskym združením TENENET. Program EaSI
podporuje kvalitné a udržateľné pracovné miesta, pomáha pri zlepšovaní pracovných podmienok, zaručuje primeranú sociálnu ochranu a bojuje proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu. V programovom období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu sociálnemu fondu plus (ESF+).
21.11.2022

Nezamestnanosť po prvýkrát od začiatku pandémie pod šiestimi percentami
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci októbra 5,90 percenta. Prvýkrát po dva a pol roku klesla pod hranicu šiestich percent. Podiel disponibilných
uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR bol 4,37 %. Okrem toho sa prvýkrát od marca 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dostala pod 10percentnú hranicu vo všetkých krajoch Slovenska.
16.11.2022

Poskytovateľom sociálnych služieb pomôžeme s úhradami faktúr za energie
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne ďalšiu jednorazovú finančnú pomoc poskytovateľom sociálnych služieb. Dotácia na inflačnú pomoc má pomôcť s
úhradami zvýšených prevádzkových nákladov v dôsledku rastu miery inflácie a s tým spojených cien energií. Inflačná pomoc zároveň prispeje k udržateľnosti a dostupnosti
poskytovaných sociálnych služieb.
Dotácia pre poskytovateľov sociálnych služieb predstavuje balík inflačnej pomoci vo výške takmer 20 miliónov eur.
16.11.2022

Ministerstvo šetrí energie, 18. novembra zatvorí niektoré budovy
S cieľom znížiť energetickú náročnosť budov vedenie ministerstva v deň pracovného pokoja, štvrtok 17. novembra, vypína alebo utlmuje kúrenie v niektorých administratívnych
budovách. V snahe znížiť náklady vo verejnej správe a efektívne využívať energie toto opatrenie predĺži aj na piatok 18. novembra, ktorý nasleduje po dni pracovného pokoja.
15.11.2022

Deti pred násilím ticho neochráni
Slovensko a Česko sa opäť spojili. Už tento týždeň spoločne upozornia na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie a osvety. V kontexte udalostí
ostatných týždňov a mesiacov potrebnej viac, ako kedykoľvek predtým.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov už tento piatok 18. novembra 2022 od 10.00 – 11.00 hod pod záštitou
prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Kláry Laurenčíkovej, splnomocnenkyne vlády Českej republiky pre ľudské práva.
10.11.2022

Rodinné poradne: pomáhajú ľuďom s konfliktami, vzťahmi a výchovou
Rodiny trápia vzťahy, výchovné problémy, či zvládanie rozvodu, páry trápia konflikty a komunikačné problémy. Jednotlivcov sužujú najmä osobné emocionálne problémy.
Vyplýva to z informácií prípadov rodinných poradní, ktoré od apríla tohto roku fungujú v piatich mestách na Slovensku. Rodinné poradne v Nových Zámkoch, Trnave, Žiline,
Košiciach a v Humennom poskytli bezplatné a anonymné poradensko-psychologické služby už vyše päťsto individuálnym klientom a ich rodinám.
09.11.2022

Pomoc v hmotnej núdzi bude adresnejšia, efektívnejšia a prístupnejšia
Vláda dnes schválila úpravu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám v
hmotnej núdzi. Novela zákona upraví podmienky poskytovania tejto pomoci na základe doterajších skúseností a požiadaviek úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny. Zohľadňuje tiež niektoré odporúčania odbornej verejnosti. Zákon okrem iného zvyšuje mieru poskytovanej ochrany určitým osobám (napríklad
u osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa), či uľahčuje prístup k pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s posudzovaním majetku. Celkový počet
poberateľov dávky pomoci v hmotnej núdzi bol v septembri 57 623.
08.11.2022

Parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Poslanci NR SR dne schválili novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá upravuje fungovanie II. piliera. Prináša zmeny vo forme zmien v poplatkoch, zavedenie
predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Novela z dielne rezortu práce zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej
nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 % viac úspor.
Späť123456 ... 97Ďalej

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ web sídla: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 | web@employment.gov.sk | Informácie o web sídle

