
 

 

 

 

                                                     Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.| Legionárska 13 | 831 04 Bratislava |  
                                                    Tel./Fax: 02/5564 5214 - 15 | socioforum@socia.sk |  www.socioforum.sk | 

 

POZVÁNKA NA SÉRIU SEMINÁROV 

INKLUZÍVNY TRH PRÁCE  

 
Právo na pomoc spoločnosti pre ľudí, ktorí nie sú schopní nájsť a udržať si prácu, vyžaduje naďalej vytvárať 
podporné špecifické programy a nástroje na vytvorenie inkluzívneho trhu práce pre znevýhodnené 
sociálne skupiny obyvateľstva. Európske spoločenstvo si uvedomuje širšie riziká sociálnej segregácie 
a následnej pasivity týchto skupín ako aj základný rozpor s hodnotami ľudskej dôstojnosti, slobody, 
nezávislosti a zodpovednosti. V tejto situácii vnímame hľadanie efektívnych nástrojov inkluzívneho trhu 
práce ako nanajvýš aktuálnu, náročnú a naliehavú úlohu, ku ktorej treba pristupovať s otvorenou mysľou, 
bez predsudkov a bez zviazanosti súčasnými riešeniami.  
 
Skupina mimovládnych organizácií Nezávislej platformy SocioForum, ktoré sa zaoberajú zamestnávaním 
znevýhodnených skupín obyvateľstva sa rozhodla pracovať na novom koncepte zamestnávania 
znevýhodnených skupín založenom na princípoch Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím, na tvorbe nových nástrojov pre zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnávania týchto osôb a ich 
prenesenie do zákonných úprav. Inšpiráciu chceme hľadať aj v iných krajinách a budeme zvažovať, čo je 
možné úspešne implementovať v našom prostredí.  
 

Pozývame Vás na sériu seminárov k inkluzívnemu trhu práce. Semináre sa budú konať október – 
november 2016.  
 

 11. október 2016 v čase 12:30 – 15:30 v priestoroch Wellnea – salón krásy, BBC V. – Plynárenská 7, 
Bratislava 

Vymedzenie inkluzívneho trhu práce, cieľových skupín, sociálnej ekonomiky, špecializácia 
služieb zamestnanosti - definovanie nového konceptu  
Radoš KERAVICA, Regional Officer for Europe, Disability Rights Promotion International – DRPI, Co-Chair 
IDDC Task Group on HIV & Disability, ENIL Youth Network Board Member, Srbsko 
Darina ONDRUŠOVÁ, výskumníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny 

Podkladový materiál k semináru a správa za Slovensko 

 
Nasledujúce:  

 8. novembra 2016 v čase 9:00 – 13:00 v priestoroch Wellnea – salón krásy, BBC V. – Plynárenská 7, Bratislava 

Rôznorodosť foriem a podpory sociálnej ekonomiky – príklady dobrej praxe (sociálne podniky a sociálne 
družstvá) 
Pál CSONKA jr., regional leader, Soth Transdanubia Region of the Hungarian Charirty Service of the Order of Malta, 
Maďarsko 
Nándor NÉMETH, deputy regional leader, Soth Transdanubia Region of the Hungarian Charirty Service of the Order 
of Malta, Maďarsko 
Bruno MACHIELS, president of EPSIN (European Platform of Social Inclusion), Board Member of EZA (European 
Centre for Workers` Questions), Brusel, Belgicko 
 

 14. november 2016 čas bude včas upresnený v priestoroch Wellnea – salón krásy, BBC V. – Plynárenská 7, 
Bratislava 

Podporné mechanizmy pre pracovnú rehabilitáciu a zamestnávanie osôb s ŤZP 
Peter SVETINA, Grunt, institute for social entrepernership on the countryside, Karso zaposlitveni center d.o.o., Adviser 
to the Minister, Ministry for Environment and Spatial Planning, Slovinsko 
 

 

http://www.socioforum.sk/attachments/article/202/Podkladovy%20material%20seminar%201.pdf
http://www.socioforum.sk/attachments/article/202/PF%20Slovakia%202016_European%20Semester%20Country%20Report%20update.pdf


 

 

 

 

                                                     Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.| Legionárska 13 | 831 04 Bratislava |  
                                                    Tel./Fax: 02/5564 5214 - 15 | socioforum@socia.sk |  www.socioforum.sk | 

Pozvánka je pre jedného účastníka. Na semináre pozývame širší okruh ľudí, ktorí majú k politike 
inkluzívneho trhu práce čo povedať. Celkovo počítame so 40 účastníkmi, aby bol dostatočný priestor na 
diskusiu. Kapacita je obmedzená a chceme Vás poprosiť aby ste prípadné preposlanie, odporúčanie na 
zaslanie pozvánky iným konzultovali s nami – socioforum@socia.sk. Účasť na všetkých seminároch nie je 
nutná, aj keď to odporúčame. Tu sa prihláste na prvý seminár (11. októbra 2016): 
https://goo.gl/forms/WPtzIkdat4Suglsb2     

 

Helena Woleková 
za Nezávislú platformu SocioFórum 
 
Semináre pripravujeme v úzkej spolupráci s členskými organizáciami: TENENET o.z. a Nezisková 
organizácia EPIC 

        
 
Na seminároch bude zabezpečené konzekutívne tlmočenie.  
Zabezpečíme aj kávu, čaj a drobné občerstvenie ku káve.  
 
 
 

Stretnutie je na GPS súradniciach: 48°08'42.7"N 17°08'35.3"E  
Informáciu o mieste parkovania nájdete tu: https://goo.gl/kRfd98  
Návratku vyplňte tu: https://goo.gl/forms/WPtzIkdat4Suglsb2  
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