
DOČASNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA 
PRE ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI 

A VZDELÁVANIA RÓMOV
OTVÁRACIA KONFERENCIA



AGENTÚRA PRÁCE BBSK
SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA BBSK A ČVO

¡ Založená v októbri 2019 ako nezisková organizácia poskytujúca 
verejnoprospešné služby

¡ Zriadená BBSK a ČvO

¡ Inšpirované integračným programom zamestnávania Rómov ČvO

¡ Sídli v SOŠ HSD v Lučenci s pôsobnosťou v okrese Lučenec

¡ Poskytuje individualizované pracovné poradenstvo znevýhodneným 
uchádzačom o prácu, najmä z prostredia MRK

¡ V súčasnosti má 7 zamestnancov



AGENTÚRA PRÁCE BBSK

¡ Pracovné poradenstvo poskytované formou CASE-
MANAGEMENT

¡ Pracovné, sociálne a finančné poradenstvo

¡ Zvyšovanie základných zručností, gramotností

¡ Písanie životopisu, príprava na pohovor

¡ Spolupráca so zamestnávateľmi, Úradmi práce, 
samosprávami a personálnymi agentúrami

¡ Podpora klientov po nástupe do práce, pri cestovaní, 
sťahovaní, vybavovaní príspevkov

¡ Podpora pre zamestnávateľov – čerpanie príspevkov, 
senzibilizačné školenia, príprava a monitoring 
klientov



ĎALŠIE PROJEKTY AP BBSK

¡ LDI02014 – Spájame sa pre viac príležitostí 

Lead: Mesto Lučenec

Partneri:  AP BBSK, Projekt DOM.ov, CBRNM Nórsko

¡ LDI03022 – UPre ženy  

Lead: Karpatská Nadácia

Partneri:  AP BBSK, KC menšín, OZ Detstvo deťom



AKTIVITY PROJEKTU

1. Zvyšovanie povedomia a budovanie technických kapacít zamestnávateľov a iných 
zainteresovaných strán o využívaní dočasných vyrovnávacích opatrení 

1.1. Prípravná štúdia o praktickom využití DVO na Slovensku a v zahraničí 

1.2. Seminár o DVO a manažmente diverzity na pracovisku pre 15 zamestnávateľov

1.3. Zvyšovanie povedomia a podpora partnerstiev s kľúčovými zainteresovanými stranami v oblasti 
zamestnanosti 

1.4. Príručka o DVO pre zamestnávateľov – návod „ako navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť“ 
úspešnú DVO pre nováčikov 



AKTIVITY PROJEKTU

2. Podpora spolupráce a partnerstva so zamestnávateľmi

2.1. Nábor zamestnávateľov ochotných realizovať DVO – 8 zapojených zamestnávateľov

2.2. Návrh DVO v zamestnaní a odbornom vzdelávaní a príprave 

2.3. Študijná cesta do Nórska – zástupcovia prijatých zamestnávateľov sa zúčastnia 3-dňovej študijnej 
cesty do Nórska 

2.4. Prezentácia DVO - v rámci projektu bude oznámených najmenej 5 DVO súvisiacich so zamestnaním 
alebo OVP



AKTIVITY PROJEKTU

3. Spolupráca s komunitnými centrami a miestnymi mimovládnymi organizáciami

3.1. Nábor 10 komunitných centier a mimovládnych organizácií pôsobiacich priamo v rómskych 
komunitách

3.2. Školenia v oblasti poskytovania služieb podporovaného zamestnávania poskytované externými 
školiteľmi 

3.3. Dohľad nad poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania na mieste – podpora v oblasti 
zamestnávania bude poskytovaná 100 Rómom, primárne z prostredia MRK



AKTIVITY PROJEKTU

4. Transformácia výsledkov projektu do národnej a regionálnej politiky

4.1. Preskúmanie hlavných štrukturálnych prekážok obmedzujúcich zamestnanosť Rómov

4.2. Návrhy aktualizácií politík odrážajúce identifikované prekážky

4.3. Návrh osobitného politického opatrenia uľahčujúceho implementáciu DVO



AKTIVITY PROJEKTU

5. Prenos osvedčených postupov z Nórska a podpora vzájomného učenia sa medzi 
partnermi 

6. Propagácia a šírenie výsledkov a výstupov Projektu

7. Publicita a prierezové aktivity



ZAMESTNÁVANIE RÓMOV – SKÚSENOSTI ČVO

¡ HOMELAB neziskové realitné 
kancelárie ako model integrácie 
podporných služieb bývania a služieb 
zamestnanosti 2017 – 2019 

¡ Podpora mladých Rómov na trhu 
práce 2018 – Cena kariérového
poradenstva 2019

¡ Integračný program so Stiga Slovakia 
2018 - 2020 –Via Bona 2019

¡ Integračný program s Volkswagen 
Slovakia 2021



DUÁLNE VZDELÁVANIE RÓMOV – SKÚSENOSTI ČVO

¡ Program náboru detí z MRK do 
duálneho vzdelávania od 2018                 

¡ Zamestnávatelia: 

¡ dm drogerie markt

¡ Tesco

¡ Milk Agro

¡ Školy: 

¡ SOŠ S.Jurkoviča Bratislava

¡ SOŠ GHS Prešov

¡ Duálna akadémia Bratislava



PROJEKT BOL PODPORENÝ Z GRANTOV EHP A NÓRSKA 
(LDI03) A SPOLUFINANCOVANÝ ZO ŠTÁTNEHO 

ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

michaela.mudronova@agenturapracebbsk.sk


