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Príloha č.2
Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálne vylúčenie, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálne vylúčenie, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie   domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.  































Kvantifikujte:
	Rast alebo pokles príjmov/výdavkov            na priemerného obyvateľa
	Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené  skupiny domácností
	Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Návrh má pozitívny sociálny vplyv, nakoľko zabraňuje poklesu hodnoty životného minima a tým aj hodnoty sociálnych dávok pravidelne upravovaných v závislosti od zmeny výšky životného minima. V prípade poklesu nákladov nízkopríjmových domácností alebo čistých príjmov domácností v sledovanom období, nepríde k poklesu výšky životného minima. Návrh má preto pozitívny vplyv na hospodárenie domácností poberateľov dávok a príspevkov alebo príjemcov zliav alebo úľav z istých plnení, ktoré sa každoročne upravujú podľa zmeny životného minima. Ide najmä o poberateľov rodičovského príspevku,  prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa, príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, náhradného výživného, opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého a  úhrady výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine, ochrany príjmu prijímateľov sociálnych služieb, poberateľov sociálnych štipendií študentov stredných a vysokých škôl atď. (ďalšie vo všeobecnej časti dôvodovej správy).







Predpokladá sa, že k situácii, kedy by bol vývoj rastu príjmov alebo nákladov nízkopríjmových domácností záporný, nebude prichádzať často, ale skôr výnimočne a keď nastane, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o malé zníženie, preto vyššie uvádzaný vplyv návrhu možno vyhodnotiť iba ako mierny a v tejto súvislosti neuvádzame ani kvantifikáciu
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva
Nemá vplyv.
4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

Nemá vplyv.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú  vplyvy na zamestnanosť?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie?
Nemá vplyv.



