



Sociálne vplyvy -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť  a na zamestnanosť

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu -  vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, 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.  
Návrh bude mať pozitívny vplyv na domácnosti s uchádzačom o zamestnanie (UoZ) – absolventom školy do 26 rokov veku, ktorý bude môcť vykonávať absolventskú prax aj u samostatne zárobkovo činnej osoby a na domácnosti s uchádzačom o zamestnanie, ktorý si nájde zamestnanie mimo miesta svojho trvalého bydliska a získa nové trvalé bydlisko alebo prechodné bydlisko v mieste jeho nového zamestnania.
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


Nie je možné kvantifikovať.


Predpokladá sa zvýšenie príjmov domácností s UoZ do 26 rokov veku, a to v súvislosti s jeho príjmom v podobe príspevku za vykonávanie absolventskej praxe a na domácnosti s uchádzačom o zamestnanie, ktorý si nájde zamestnanie mimo svojho trvalého bydliska a získa nové trvalé bydlisko alebo prechodné bydlisko v mieste jeho nového zamestnania, a to v súvislosti s jeho príjmom z vykonávania zárobkovej činnosti, ako aj v súvislosti s príspevkom na úhradu časti výdavkov súvisiacich so zmenou miesta jeho pobytu, kde získal zamestnanie.

Zavedením možnosti vykonávania absolventskej praxe u samostatne zárobkovo činných osôb sa predpokladá zvýšenie účasti na vykonávaní absolventskej praxe umiestnením o cca 2 086 UoZ absolventov škôl v priemere ročne viac na tento nástroj.
Prostredníctvom inovovaného príspevku podľa § 53a (v súčasnosti príspevok na presťahovanie za prácou, podľa návrhu príspevok na podporu mobility za prácou) sa v súvislosti so zavedením možnosti získania príspevku aj v prípade nahlásenia prechodného pobytu v mieste zamestnania predpokladá zvýšenie záujmu o tento príspevok a podpora cca 793 osôb v priemere ročne.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Návrh bude mať pozitívny vplyv na prístup k vybraným aktívnym opatreniam na trhu práce pre UoZ. Konkrétne ide o prístup k absolventskej praxi pre absolventov škôl, k vzdelávaniu a príprave pre trh práce, nakoľko sa rozširujú možnosti pre UoZ o neakreditované vzdelávanie, ktoré je zabezpečované na základe oprávnenia alebo osvedčenia a vedie k odbornej príprave pre uplatnenie na trh práce a k príspevku na podporu mobility za prácou. Poskytovaním nového príspevku na podporu mobility za prácou, ktorý nahradí doterajší príspevok na presťahovanie sa za prácou sa môže zlepšiť prístup k bývaniu pre UoZ, ktorí získajú zamestnanie vo vzdialenejšej lokalite (min. 70 km od trvalého bydliska) a zmenia pobyt. Návrh bude mať zároveň pozitívny vplyv na zvýšenie mobility za prácou. Keďže nový príspevok nebude viazaný iba na zmenu trvalého bydliska, predpokladá sa vyššie využívanie ako pri súčasnom právnom stave. V dôsledku zmien, ktoré súvisia s povolením na zamestnanie pre štátnych príslušníkov z tretích krajín, sa môže zlepšiť prístup na trh práce pre imigrantov z tretích krajín, ktorí spĺňajú podmienky na zamestnanie definované v zákone.

4.3.  Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.


Bez vplyvu.
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 ?



Predpokladá sa, že vplyvy špecifikované v bode 4.2 prispejú k zvýšeniu zamestnateľnosti a zamestnanosti ako aj k zníženiu nezamestnanosti niektorých skupín UoZ.
Bez vplyvu.


Nie.


