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Štatistické východiská (09/2013)

 celkový počet UoZ: 406.498

 nad 12 mesiacov: 213.267

 nad 48 mesiacov: 72.015

 aktivačná činnosť: 11.084

 počet poberateľov DvHN: 185.529

 celková suma na DvHN: 26.027.523,-



Informácie o výskume

 projekt APVV-0371-11 „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 

– naivita alebo genialita?“

 Metóda výskumu: pološtrukturovaný rozhovor 

 Výskumná vzorka:

dlhodobo nezamestnaní v hmotnej núdzi (N=242) 

 Lokalita výskumu:

regióny s vysokou mierou nezamestnanosti 

Rimavská Sobota – 32,6%, Rožňava – 25,38%, Lučenec – 22,63%). 

 Realizácia výskumu: marec 2013    



príčiny % kategórie (%) faktory (%)
vek 8,2

demografické (15,1) 

interné

(46,4)

zdravotný stav 6,1

pohlavie 0,8

nízke vzdelanie 5,5

vzdelanie (14,4) nevhodné vzdelanie 4,9

chýbajúce vedomosti 4,0

nudná práca 4,6

(ne)záujem (10,2)neochota pracovať 3,3

nezáujem o prácu 2,3

chýbajúca prax 4,0 prax (6,7) 
nedostatok skúseností 2,7

(hromadné) prepúšťanie 7,8 zamestnávateľ  (15,0)

externé

(53,6)

problémy v podniku 7,2

mzda 10,2

finančné (14,8) pomoc v hmotnej núdzi 3,4

dávka v nezamestnanosti 1,2

hospodárska kríza 5,0

spoločnosť (12,4)UPSVaR (štát) 4,7

mesto, obec 2,7

miesto zamestnania 6,1 lokalita (11,4)
miesto bydliska 5,3
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Využívanie AOTP u dlhodobo nezamestnaných
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Dlhodobá nezamestnanosť a hmotná núdza v študijnom 

programe sociálna práca na PF UMB – súčasný stav

 Sociálna politika

 Sociálne zabezpečenie

 Politika zamestnanosti

 Tvorba a manažment projektov

 Tretí sektor a mimovládne organizácie

 Legislatíva v sociálnej oblasti

 Sociálne poradenstvo



Inovatívne možnosti pomoci dlhodobo 

nezamestnaným klientom v hmotnej núdzi v 

kontexte retrospektívnej sociálnej politiky

 (právna relevancia)

 identifikácia a diverzifikácia cieľovej skupiny

 vytvorenie rozvojového partnerstva

 tvorba projektov a programov

 individuálne a skupinové poradenstvo

 funkčná gramotnosť



Ďakujem za pozornosť


