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Akčný plán prioritnej oblasti ZAMESTNANOSŤ k Stratégii pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030
Globálny cieľ: Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnanosť Rómov, špecificky MRK, vytváraním možností vedúcich k ich
uplatneniu sa na trhu práce
Čiastkové ciele

Aktivity

Opatrenia

1. Zabezpečiť
pre MRK
rovnaké́
príležitosti,
zvýšiť potrebné
zručnosti
a získať
praktické
skúsenosti na
prechod zo
vzdelávania na
trh práce

1.1. Realizovať programy
na podporu získavania
základných a digitálnych
zručností mužov a žien z
MRK s cieľom lepšie
vyhovieť potrebám a
dopytu na trhu práce na
zmiernenie dopadov
koronakrízy ako aj a
využívať príležitosti, ktoré
v každodennom živote
ponúkajú existujúce a nové
digitálne nástroje a trendy

Merateľný
ukazovateľ

Cieľová hodnota

Zodpoved
nosť

2022

2023

2024

Partneri

Zdroj
finan
covan
ia:

Indikatívny navrhovaný
rozpočet na aktivitu
2022

2023

2024

1.1.1 Rozvíjanie
programov podpory
základných a digitálnych
zručností pre
znevýhodnených
uchádzačov
o zamestnanie, vrátane
NEET, na trhu práce ako
súčasť aktívnej politiky
trhu práce

Počet účastníkov
programov na
podporu základných
a digitálnych
zručností pre
znevýhodnených
UoZ vrátane NEET

2000

4500

4500

MPSVR SR

-

EŠIF

2,5 mil.
EUR
(COV)

6,9 mil.
EUR
(COV)

6,9 mil.
EUR
(COV)

1.1.2 Zabezpečenie
prístupu k digitálnym
technológiám na
miestach, kde MRK
využívajú verejné služby,
v nadväznosti na sociálnu
službu krízovej
intervencie (KC)

Počet lokalít,
v ktorých majú
klienti z prostredia
MRK prístup
k digitálnym
technológiám

n/a

64

64

MIRRI SR

MPSVR SR

EŠIF

n/a

1,3 mil.
EUR
(COV)

1,3 mil.
EUR
(COV)

ÚPSVaR,
ÚV SR
(ÚSVRK),
samosprávy

1.1.3.KOMPAS
(prenositeľné zručnosti

Doplní MPSVR

MPSVR SR

-

Poznámka: Aktivita 1.1.3. je v čase verejného pripomienkovania stále predmetom rokovania.

1.1.4 Poskytovanie
integrovaných
informačných a
poradenských služieb pre
mladých s využitím
multidisciplinárneho
prístupu v rámci Záruky
pre mladých

Počet mladých
klientov, ktorí
využili poskytované
integrované
informačné
a poradenské služby
v rámci
multidisciplinárneh
o prístupu

n/a

1500

3100

MPSVR SR

-

EŠIF

n/a

2,6 mil.
EUR
(COV)

5,1 mil.
EUR
(COV)

1.2. Skvalitniť služby na
riešenie potrieb mladých
Rómov a Rómok, ktorí sú
nezamestnaní a neaktívni –
prispôsobením
individualizovaných
holistických akčných
plánov, zameraných na
celkový rozvoj, ktoré
zohľadnia ich preferencie a
motiváciu, bariéry a
nevýhody a dôvody, pre
ktoré sú nezamestnaní
alebo neaktívni

1.2.1. Nastavenie a
realizácia programov
pomoci pre NEET
(vrátane NEET z
prostredia MRK) so
zahrnutím ich
identifikácie, trasovania a
výberu do zaradenia do
programu

Počet programov
pomoci pre NEET

1

1

2

MPSVR SR

ÚV SR
(ÚSVRK)

EŠIF

3,2 mil.
EUR
(COV)

7,6 mil.
EUR
(COV)

2,8 mil.
EUR
(COV)

1.3.Podporiť
študentskú/absolventskú

1.3.1 Programy
absolventskej praxe pre

MPSVR SR

-

prípravu a rozvoj kariéry,
prvé pracovné skúsenosti,
umiestňovanie do
zamestnania

mladých UoZ
z prostredia MRK

Poznámka: Aktivita 1.3.1. je v čase verejného pripomienkovania stále predmetom rokovania.

1.4 Uľahčiť prechod zo
vzdelávania do
zamestnania prostredníctvo
mentorstva, odbornej
prípravy, stáží, a duálneho
vzdelávania

1.3.2. Podpora
štipendijných programov
mentoring/tútoring pre
rómskych študentov (ZŠ,
SŠ, VŠ).

Počet podporených
organizácií
(podporujúcich
regranting)

3

1.4.1. Realizovať
programy mentorovaného
zapracovania

Počet účastníkov
programov
mentorovaného
zapracovania

1700

850

3500

MPSVR SR

1.4.2. Realizácia
podporných aktivít na
prepájanie duálneho
vzdelávania s
registrovanými
sociálnymi podnikmi
(vrátane tými
s prítomnosťou MRK) na
základe novely zákona č.
61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení zákona č.
209/2018 Z. z.

Počet učebných
miest v rámci
SDV/z toho učebné
odbory

8000

9000

10
000

MŠVVaŠ
SR

Počet
zamestnávateľov
v SDV

700

3

750

3

800

ÚV SR
(ÚSVRK)

ŠR:
Dotačn
á
schém
a
ÚSVR
K

ŠR:

ŠR:

ŠR:

20 tis.
EUR

20 tis.
EUR

20 tis.
EUR

-

EŠIF

6,3 mil.
EUR
(COV)

3,15
mil.
EUR
(COV)

23 mil.
EUR
(COV)

MPSVR SR

EŠIF s
SaPO

2,6 mil.
EUR

2,6

2,6 mil.
EUR

-

mil.
EUR

1.5. Podporiť vzdelávanie a
prípravu pre trh práce
prostredníctvom
rekvalifikácie, ďalšieho a
druhošancového
vzdelávania ako aj
neformálneho vzdelávania
pre dlhodobo
nezamestnaných a nízko
kvalifikovaných UoZ

1.5.1. Realizovať aktivity
na prepojenie F a H
odborov pre dievčatá
a ženy z MRK s cieľom
predchádzať zapájaniu sa
iba do F odborov, ktoré
sa zakladajú na rodových
a etnických
špecifikáciách

Podiel žiačok
z MRK na F a H
odboroch

3%

4%

5%

MŠVVaŠ
SR

MPSVR SR
(odbor
rovnosti
žien a
mužov a
rovnosti
príležitosti)

n/a

Nemá vplyv na štátny rozpočet.

1.5.2. Aktivity na
podporu absolvovania
programov na doplnenie
nižšieho stredného
vzdelania v súlade s §
31a školského zákona
(druhošancové
vzdelávanie)

Počet uchádzačov,
ktorí absolvovali
program na
doplnenie nižšieho
stredného vzdelania

100

200

400

MŠVVaŠ
SR

-

n/a

Nemá vplyv na štátny rozpočet.

1.5.3. Poskytovať cielené
kariérové poradenstvo pre
MRK prostredníctvom
Centier orientácie
s cieľom:

Počet návštev
Centier orientácie
pre žiakov
a uchádzačov z
MRK

100

200

400

MŠVVaŠ
SR

MPSVR SR
(odbor
rovnosti
žien a
mužov a
rovnosti
príležitosti)

ŠR/
rozpoč
et
VÚC

Bude
závisieť
koľko
bude
Centier
orientáci
e
v pláne
sú tri
zatiaľ.

- nasmerovať ich kariéru
v perspektívnych
odboroch, vrátane
sociálnej sféry,
zdravotníctva a verejnej
správy
- zvýšiť ponuku
učebných odborov pre
dievčatá a ženy z MRK s
cieľom predchádzať
zapájaniu sa iba do F

Bude
závisieť
koľko
bude
Centier
orientáci
e
v pláne
sú tri
zatiaľ.

Bude
závisieť
koľko
bude
Centier
orientáci
e
v pláne
sú tri
zatiaľ.

odborov, ktoré sa
zakladajú na rodových a
etnických špecifikáciách

1.5.4. Vzdelávacie
aktivity na posilnenie
účasti rómskych dievčat
a žien vo vzdelávaní a na
trhu práce.

Počet žien a dievčat,
ktoré prešli
vzdelávacími
aktivitami

n/a

n/a

1000

ÚV SR
(ÚSVRK)

MVO

EŠIF

n/a

n/a

280 tis.
EUR

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 1.5.4. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 2 mil. EUR.

2. Zvýšiť
účinnosť,
kvalitu
poskytovania a
rozšíriť
dostupnosť
verejných a
neverejných
služieb
zamestnanosti
a aktívnych
opatrení trhu
práce (AOTP)
pre MRK

2. 1 Podporiť rovnaký
prístup k zamestnaniu vo
verejnom aj súkromnom
sektore prostredníctvom
opatrení, ako sú pozitívne
opatrenia a systémy
podpory pre
zamestnávateľov, ako aj
zlepšenie prístupu k
službám zamestnanosti
vrátane aktívnych politík
trhu práce

2.1.1. Vytvoriť špecifickú
výzvu na podporu
fungovania APZ
(Agentúr podporovaného
zamestnávania), ktoré
zabezpečia podmienky na
uľahčovanie
zamestnávania ťažko
zamestnateľných osôb

Počet opatrení na
podporu APZ, ktoré
fungujú v rámci
systému
podporovaného
zamestnávania

n/a

1

1

MPSVR SR

-

EŠIF

n/a

1,4 mil.
EUR
(COV)

1,4 mil.
EUR
(COV)

2.1.2. Realizovať
aktivity na udržanie
a rozvoj činností
komunitných centier
s cieľom aktivizovať
členov miestnych
komunít, vrátane podpory
ich lepšej
zamestnateľnosti

Počet osôb, ktoré
poskytujú služby v
komunitných
centrách

100

180

220

MPSVR SR

samosprávy

EŠIF

9 mil.
EUR

9 mil.
EUR

9 mil.
EUR

2.1.3. Realizovanie
terénnej sociálnej práce,
ktorá umožní rýchle a
primerané reakcie na
problémy nielen s trhom
práce

Počet osôb, ktoré
poskytujú služby
terénnej sociálnej
práce

300

390

450

MPSVR SR

ÚV SR
(ÚSVRK),
samosprávy

EŠIF

11 mil.
EUR

11 mil.
EUR

11 mil.
EUR

2.1.4. Realizovanie
dlhového poradenstva
UoZ

Doplní MPSVR

MPSVR

2.1.5. REPAS

Doplní MPSVR

MPSVR

Poznámka: Aktivity 2.1.4. a 2.1.5. sú v čase verejného pripomienkovania stále predmetom rokovania.

2.2. Zabezpečiť komplexný
prístup so zameraním na
zlepšovanie životných
podmienok a s dôrazom na
charakter potrieb
a špecifických problémov
lokalít, ktoré sú uvedené
v Atlase RK 2019

2.2.1. Realizovať aktivity
v rámci uplatňovania
komplexného prístupu
smerujúce/zahrňujúce
podporu zamestnateľnosti

Počet osôb MRK,
ktorí využili služby
rozvojového tímu
v oblasti
zamestnanteľnosti

n/a

n/a

5000

ÚV SR
(ÚSVRK)

-

EŠIF

n/a

n/a

18,94
mil.
EUR
(na celé
obdobie
)

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 2.2.1. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 94,7 mil. EUR.
2.2.2. Realizovať
preventívno-informačné
programy smerujúce
k zvýšeniu občianskej
zodpovednosti
a zlepšeniu občianskeho
spolunažívania, vrátane
uzavretej výzvy OPĽZPO5A6-2020-1.

Počet zamestnancov
z MRK
poskytujúcich
asistenčné služby

1053

n/a

-

MV SR
(SEP)

-

EŠIF

14,19
mil.
EUR

0,75
mil.
EUR

-

Poznámka: V čase tvorby Akčného plánu nebolo možné určiť presný počet zamestnancov MRK ako aj rozpočet na rok 2023 z dôvodu
neuzatvorenia zmlúv. Rok 2023 však bude predmetom monitorovania.
2.2.3. Realizovať
preventívno-informačné
programy smerujúce
k zvýšeniu občianskej
zodpovednosti
a zlepšeniu občianskeho
spolunažívania

Počet zamestnancov
z MRK
poskytujúcich
asistenčné služby

n/a

n/a

350

ÚV SR
(ÚSVRK)

-

EŠIF

n/a

n/a

EŠIF:
5 mil.
EUR

Poznámka: Celkové finančné prostriedky na aktivitu 2.2.4. na celé Programové obdobie (2021-2027) sú plánované vo výške 35 mil. EUR.

2.3. Zabezpečiť dostupnosť
zdrojových/ relevantných
dát v oblasti zamestnanosti
MRK

3. Vytvárať
podmienky pre
podporu
zamestnávania
MRK
u zamestnávate
ľov, s dôrazom
na
zamestnávateľ
ov v oblasti
sociálnej
ekonomiky

3.1. Podporiť rovnaký
prístup k samostatnej
zárobkovej činnosti a
podnikaniu vrátane
sociálneho podnikania
prostredníctvom cielenej
podpory

2.3.1 Vypracovať
kvalitatívnu analýzu
efektívnosti opatrení
podporujúcich
zamestnateľnosť
príslušníkov MRK

Počet vytvorených
analýz

n/a

n/a

1

ÚV SR
(ÚSVRK)

-

EŠIF

n/a

n/a

40 tis.
EUR

2.3.2.Rozšírenie spektra
( v rámci databanky)
sledovaných údajov v
rámci štatistického
zisťovania ISCP, na
zabezpečenie sledovania
údajov o zamestnanosti
MRK

Sledovanie údajov
o zamestnanosti
MRK

n/a

1

1

MPSVR SR

ÚV SR
(ÚSVRK)

EŠIF

n/a

0,5 mil.
EUR
(COV)

0,5 mil.
EUR
(COV)

3.1.1. Zabezpečiť
finančnú podporu na
aktivizáciu osôb
ohrozených chudobou
a sociálnym vylúčením,
vrátane MRK a osobitne
žien, prostredníctvom
zvyšovania záujmu
o podnikanie

Počet vytvorených
programov
finančnej podpory

1

2

2

MPSVR SR

-

n/a

Aktivita nemá vplyv na štátny
rozpočet.

3.1.2. Realizovať
poradenstvo pre využitie
priamej formy podpory
pre sociálne podniky,
vrátane sociálnych
podnikov z prostredia
MRK v zmysle zákona č.
112/2018 Z. z. o sociálnej
ekonomike a sociálnych
podnikoch

Počet sociálnych
podnikov z MRK,
ktoré využili priamu
formu podpory pre
sociálne podniky v
zmysle zákona č.
112/2018 Z. z. o
sociálnej ekonomike
a sociálnych
podnikoch

2

3

4

MPSVR SR

-

EŠIF

0,15
mil..
EUR
(COV)

0,3 mil..
EUR
(COV)

0,3 mil..
EUR
(COV)

3.1.3. Vytvorenie
digitálnej platformy
registrovaných
sociálnych podnikov na

Počet digitálnych
platforiem
registrovaných

n/a

1

1

MPSVR SR

IA MPSVR
SR, strešné
organizácie

EŠIF

0,15
mil..
EUR
(COV)

0,1 mil..
EUR
(COV)

0,1 mil..
EUR
(COV)

Slovensku, vrátane RSP z
MRK

sociálnych
podnikov

3.2. Podporiť mobilitu na
trhu práce, najmä pre tých,
ktorí žijú vo vidieckych a
segregovaných oblastiach s
obmedzenými pracovnými
príležitosťami

3.2.1. Vytvoriť
legislatívny rámec na
podporu mobility na trhu
práce pre
znevýhodnených, vrátane
MRK, ktorí žijú vo
vidieckych a
segregovaných oblastiach
a sú ohrození generačnou
chudobou

Počet vytvorených
opatrení na podporu
mobility na trhu
práce pre
znevýhodnených
v rátane MRK

n/a

1

1

MPSVR SR

-

ŠR

Aktivita nemá vplyv na štátny
rozpočet.

3.3. Podporovať
zamestnávanie
znevýhodnených UoZ z
prostredia MRK, vrátane
prostredníctvom sociálnej
ekonomiky

3.3.1.

Počet podporených
podnikateľov
a samozamestnanco
v

260

1020

1030

MPSVR SR

-

EŠIF

1,65
mil.

3.4. Nastaviť efektívne
sociálne aspekty verejného
obstarávania

3.4.1

Počet vytvorených
pracovných miest
cielene pre MRK
prostredníctvom
uplatnenia
sociálneho aspektu
vo VO

150

Podporné aktivity
v podnikaní
a samozamestnaní
prostredníctvom
cieleného poradenstva
a následného
oznamovania
o úspešnosti nielen
v registrovaných
sociálnych podnikoch so
zameraním na UoZ,
vrátane MRK

Podpora zamestnávania
osôb z MRK
prostredníctvom
investičných projektov
zameraných na sociálne
aspekty vo VO ktoré sú
financované zo zdrojov
EŠIF

EUR
(COV)

189

n/a

MV SR
(SEP)

-

EŠIF

6,6 mil.

6,6 mil.

EUR
(COV)

EUR
(COV)

Bez vplyvu na
rozpočet.

n/a

4. Znížiť
diskrimináciu
na trhu práce a
iné prejavy
protirómskeho
rasizmu

3.5. Podporovať
podnikateľskú gramotnosť
mladých Rómov a Rómok
prostredníctvom
zážitkových aktivít a/alebo
neformálneho vzdelávania,
ako aj prostredníctvom
stretnutí s úspešnými
podnikateľmi,
individuálnych konzultácií
a praktických kurzov

3.5.1. Realizovať aktivity
na podporu systému
uznávania a potvrdenia
kompetencií získaných
počas stáží,
dobrovoľníckych
činností, neformálneho
vzdelávania a stáži
zameraných na budovanie
a posúdenie vedomostí a
kompetencií mladých
ľudí z MRK

Počet aktivít na
podporu uznávania
kompetencií

1

1

1

MŠVVaŠ
SR

-

ŠR

5 tis.
EUR

5 tis.
EUR

5 tis.
EUR

4.1. Podporiť znižovanie a
odstránenie diskriminácie
zvyšovaním povedomia o
nediskriminačnom
zamestnaní a prístupe
k zamestnaniu

4.1.1. Realizovať
programy a školenia pre
zamestnávateľov o
metódach rozpoznávania
a riešenia diskriminácie a
jej základných príčin
vrátane proti rómskemu
rasizmu a zaujatosti

Počet programov a
školení pre
zamestnávateľov

5

5

5

SNSĽP

-

2650
EUR

2650
EUR

2650
EUR

Počet vyškolených
účastníkov

EEA
Norwa
y
Grants

50

50

50

4.1.2. Zvyšovanie
povedomia zamestnancov
a zamestnávateľov
o diverzite a rovnosti na
pracovisku
prostredníctvom tzv.
senzibilizačných
programov

Počet školení pre
zamestnávateľov
a zamestnancov

5

5

5

SNSĽP

-

Rozpo
čet

2650
EUR

2650
EUR

2650
EUR

počet reálne
vyškolených
zamestnancov
a zamestnávateľov

50

SNSĽ
P

50

50

4.2. eliminovať dopady
viacnásobnej diskriminácie
Rómok na trhu práca

4.1.3 Realizovať aktivity
pre mladých ľudí
vstupujúcich na trh práce
s cieľom zvýšenia ich
povedomia o ochrane
pred diskrimináciou
v kontexte rodovej
rovnosti a zosúlaďovania
rodinného a pracovného
života

Počet základných
a stredných škôl, na
ktorých sa
uskutočnia
vzdelávacie aktivity

10

10

5

SNSĽP

-

EEA
Norwa
y
Grants

3200
EUR

3200
EUR

3200
EUR

4.2.1. Realizovať
podporné programy pre
ženy, vrátane z MRK
zasiahnuté viacnásobnou
diskrimináciou po návrate
do zamestnania

Počet žien, ktoré
prešli vzdelávaním

100

200

300

MPSVR SR
(odbor
rovnosti
žien a
mužov a
rovnosti
príležitosti)

SNSĽP

EŠIF

20 tis.
EUR
(COV)

40 tis.
EUR
(COV)

80 tis.
EUR
(COV)

4.2.2. Realizovať aktivity
(osvetového charakteru)
pre odbúravanie
negatívnych stereotypov
týkajúcich sa tradičného
rozdelenia sociálnych
rolí

Počet programov
zameraných na
zmenu
spoločenského
vnímania postavenia
žien v zamestnaní

n/a

2

4

MPSVR SR
(odbor
rovnosti
žien a
mužov
a rovnosti
príležitosti)

SNSĽP

EŠIF

n/a

20 tis.
EUR
(COV)

40 tis.
EUR
(COV)

Zoznam skratiek zodpovedných subjektov a partnerov:

IA MPSVR SR
MIRRI SR
MPSVR SR
MŠVVaŠ SR
MV SR
MVO
MŽP SR
SNSĽP
ÚPSVaR
ÚV SR (ÚSVRK)
VUC

Iplementačná Agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
mimovládne organizácie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad vlády (Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
vyšší územný celok

