TVOJE PRVÉ PRACOVNÉ MIESTO EURES
Časté otázky
Všeobecne
•

Kde nájdem informácie o programe Tvoje prvé pracovné miesto
EURES (YFEJ)?

Informácie sú k dispozícii na prevzatie na portáli EURES
http://eures.europa.eu
alebo na portáli Europa
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob.
Portál EURES poskytuje prehľad o tomto programe. Nachádza sa tam aj príručka o
YFEJ s podmienkami a pravidlami tohto programu.

•

Ktoré organizácie sa zúčastňujú na programe YFEJ?

YFEJ realizujú verejné služby zamestnanosti, ktoré sú členmi siete EURES. Zúčastniť
sa môžu aj iné organizácie pôsobiace na trhu práce. Tieto organizácie musia
uplatňovať pravidlá programu, ale môžu používať iné metodiky.

•

Aké služby poskytujú služby zamestnanosti pre program YFEJ?

Služby zamestnanosti pre program YFEJ zabezpečujú informácie, nábor, pomoc pri
hľadaní a sprostredkovaní vhodného pracovného miesta, ako aj finančnú podporu
pre mladých ľudí a zamestnávateľov.

•

Ako je program YFEJ financovaný?

Program YFEJ je financovaný z programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej
inovácie (EaSI) na obdobie rokov 2014 až 2020 v osi EURES. Ide o európsky
finančný nástroj na plnenie cieľov stratégie Európa 2020 v oblastiach sociálnej
politiky a politiky zamestnanosti.

•

Všimol som si, že niektoré členské štáty neposkytujú služby YFEJ. Ak
sa v danej krajine takáto služba neposkytuje, čo môžem urobiť?

Ak určitá krajina tieto služby zatiaľ neponúka, informácie poskytne ktorákoľvek z
organizácií uvedených v zozname na webovej stránke YFEJ portálu EURES,
prednostne hlavné služby zamestnanosti.

•

Ako môžem požiadať o podporu z programu YFEJ alebo sa na tento
účel zaregistrovať?

Na webových stránkach služieb zamestnanosti zúčastnených na programe YFEJ je
uvedený postup na prihlásenie alebo registráciu, ako aj príslušné informácie.
Prípadne je možné použiť kontaktné údaje uvedené online. Veľká časť webových
stránok existuje v štátnom jazyku a v angličtine.

Uchádzači o zamestnanie
•

Aké sú podmienky na získanie podpory z programu YFEJ?

Uchádzač musí byť vo veku od 18 do 35 rokov, byť štátnym príslušníkom jedného z
28 členských štátov EÚ, Nórska alebo Islandu a mať trvalý pobyt v niektorom z
týchto štátov.

•

Všimol som si, že YFEJ je otvorený pre mladých ľudí vo veku 18 až 35
rokov. Čoskoro budem mať 36. narodeniny. Znamená to, že sa už
nemôžem prihlásiť?

Uchádzač musí byť vo veku od 18 do 35 rokov v čase predloženia prihlášky, t. j.
musí sa prihlásiť pred dovŕšením 36. roku života.

•

Už mám odbornú prax. Môžem sa zúčastniť na programe YFEJ?

YFEJ nie je výhradne určený pre osoby vstupujúce na trh práce. Uchádzať sa môžu
mladí ľudia s vysokou aj nízkou kvalifikáciou alebo s pracovnými skúsenosťami aj bez
nich za predpokladu, že spĺňajú uvedené kritériá oprávnenosti.

•

Ako je to v prípade mladých ľudí, ktorí už boli podporovaní cez
program YFEJ v minulosti. Môžu sa uchádzať znovu o ďalšie pracovné
miesto?

Ku všetkým uchádzačom sa musí pristupovať rovnako nezávisle od skutočnosti, či
študovali alebo pracovali v inom členskom štáte alebo či dostali podporu z
akejkoľvek schémy alebo programu EÚ v oblasti mobility.

•

Nie som štátny príslušník krajiny EÚ/EHP, ale mám povolenie na
zákonný pobyt. Môžem sa zaregistrovať v programe YFEJ?

Nie, len štátni príslušníci krajín EÚ/EHP sú oprávnení zúčastniť sa na programe YFEJ.

•

Akú finančnú podporu môžem očakávať z programu YFEJ?

Financovanie cez YFEJ vo veľkej miere prebieha formou zjednodušených nákladov
(t. j. paušálne sadzby a jednorazové platby). Uchádzači môžu získať finančnú
pomoc na pokrytie výdavkov pred presťahovaním (napríklad v spojení s pohovorom
v zahraničí alebo jazykovou prípravou, resp. uznaním kvalifikácie) a na výdavky na
presťahovanie a usadenie v novej krajine.
Ďalšie informácie o finančnej podpore sú opísané v príručke o YFEJ, ktorá je k
dispozícii na prevzatie na portáli EURES http://eures.europa.eu.
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•

Ktoré pracovné príležitosti sú oprávnené na financovanie v rámci
programu YFEJ?

YFEJ sa vzťahuje na všetky druhy pracovných miest, stáží a učňovských príprav za
predpokladu, že sú v súlade s vnútroštátnym zákonníkom práce (alebo regulatórnym
rámcom), sú platené a majú minimálne zmluvné trvanie aspoň 6 mesiacov
(pracovné miesto a učňovská príprava), resp. 3 mesiace (stáž).
Aj keď všetky služby zamestnanosti YFEJ majú v programe pracovné miesta a stáže
a učňovské prípravy, ponuka pre učňov a stážistov sa mení a počet miest môže byť
obmedzený.

•

Existuje pre stážistov a učňov osobitná pomoc v rámci programu
YFEJ?

Opatrenia a pravidlá financovania cez YFEJ sa rovnakým spôsobom uplatňujú na
všetkých uchádzačov, a to nezávisle od druhu pracovnej príležitosti, o ktorú sa
uchádzajú, t. j. pracovné miesto, stáž či učňovská príprava. Za osobitných
podmienok však pre stážistov a učňov existuje možnosť získať okrem platu denné
diéty maximálne do výšky 600 EUR nanajvýš počas 6 mesiacov.

•

Dostal som od podniku pracovnú ponuku na pracovné miesto v inom
členskom štáte. Môžem využiť finančnú podporu z programu YFEJ?

Uchádzač o zamestnanie sa vždy musí zaregistrovať v službe zamestnanosti pre
program YFEJ. Nie je možné využiť podporu z programu YFEJ, ak nábor uskutočnila
iná organizácia.

•

Videl som voľné pracovné miesto v inej krajine EÚ, ktoré vyhovuje
môjmu profilu. Čo môžem urobiť?

Môžete sa obrátiť na službu zamestnanosti pre program YFEJ, zaregistrovať sa a
presne uviesť konkrétne voľné pracovné miesto. Služba môže súhlasiť s tým, že sa
obráti na zamestnávateľa, aby získala ďalšie informácie, poskytne mu možnosť
využiť služby YFEJ a pomôže vám získať toto pracovné miesto.

•

Je povinné ovládať cudzí jazyk, aby som sa mohol uchádzať o
pracovné miesto v inom členskom štáte?

Znalosť iného jazyka EÚ/EHP nie je povinná na získanie práce v zahraniční, aj keď sa
veľmi odporúča. V niektorých členských štátoch môže byť znalosť štátneho jazyka
dokonca povinná, napríklad v Nemecku. V prípade niektorých pracovných miest
môže byť plynulá znalosť konkrétneho jazyka rozhodujúca. V prípade iných krajín a
pracovných miest môžu mať väčšiu váhu iné schopnosti (napríklad v prípade
technických pracovných miest).

•

Poskytuje YFEJ podporu na jazykovú prípravu?

V programe YFEJ existuje niekoľko možností konkrétnej podpory jazykovej prípravy
v závislosti od dôležitosti jazykových znalostí pre pracovnú mobilitu. Uchádzači môžu
dostať náhradu výdavkov na školenia alebo im môžu byť ponúknuté bezplatné
jazykové kurzy. Dokonca existuje aj možnosť finančnej podpory pre malé a stredné
podniky, ktoré organizujú jazykovú prípravu pre nových zamestnancov.
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•

Podľa príručky o YFEJ môžu uchádzači z najodľahlejších regiónov EÚ
využiť doplnkový príspevok na cestovanie? O ktoré regióny ide?

Deväť najodľahlejších regiónov EÚ, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, sú:
Martinik, Guadeloupe, Francúzska Guyana, Réunion, Mayotte, Svätý Martin
(Francúzsko), Madeira a Azory (Portugalsko) a Kanárske ostrovy (Španielsko).

•

Vzťahuje sa toto pravidlo na uchádzačov cestujúcich medzi dvomi
okrajovými regiónmi alebo krajinami územia EHP?

Áno, toto pravidlo sa vzťahuje aj na nich.

Zamestnávatelia
•

Ktoré podniky sa môžu zúčastniť na programe YFEJ?

Zúčastniť sa môžu všetky zákonne založené podniky alebo iné organizácie
(s určitými výnimkami) z EÚ-28, Nórska a Islandu (verejné alebo súkromné) bez
ohľadu na ich veľkosť alebo hospodárske odvetvie. Finančnú podporu však môžu
získať len malé a stredné podniky (MSP).
•

Ktorí zamestnávatelia sú vylúčení?

Zamestnanie v inštitúciách, úradoch a orgánoch EÚ a iných medzinárodných
politických, hospodárskych, sociálnych a vedeckých organizáciách (ako je OSN,
OECD, Rada Európy atď.), ako aj v nadnárodných regulačných orgánoch a
agentúrach nie je oprávnené na získanie podpory. Tieto kritériá sa vzťahujú aj na
siete, platformy alebo podobné organizácie financované EÚ.
•

Čo je MSP?

Podľa programu YFEJ sa pod malým a stredným podnikom (MSP) rozumie
ktorýkoľvek podnik alebo zamestnávateľ, ktorý má menej ako 250 zamestnancov.
•

Aké financovanie je k dispozícii pre MSP?

Finančná podpora vo forme jednorazovej platby je k dispozícii na pokrytie nákladov
na program integrácie nového mladého zamestnanca, stážistu alebo učňa. Program
by mal vždy obsahovať vzdelávaciu zložku, napr. jazykovú prípravu, zvyšovanie
odbornej kvalifikácie atď. Viac informácií sa nachádza v príručke o YFEJ alebo ich
poskytne služba zamestnanosti programu YFEJ.
•

Sú MSP povinné poskytnúť
zúčastniť programu YFEJ?

integračný

program,

aby

sa

mohli

MSP (zamestnávatelia) sa môžu rozhodnúť, že zorganizujú integračný program, ale
MSP môže aj bez ohľadu na toto rozhodnutie využiť služby a pomoc pri nábore v
rámci programu YFEJ.
•

Už som našiel mladého európskeho pracovníka, ktorého by som chcel
zamestnať. Môžem využiť podporu z programu YFEJ?

Podpora z programu YFEJ sa dá využiť len v prípade, ak nebol ukončený nábor.
Zamestnávateľ sa musí obrátiť na službu zamestnanosti pre program YFEJ,
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zaregistrovať voľné pracovné miesto, presne označiť uchádzača a požiadať jej služby
náboru o dané voľné pracovné miesto.
•

Chcel by som zamestnať mladého európskeho pracovníka, ale nie som
si istý, aký druh integračného programu by som mu mohol
poskytnúť?

Služba zamestnanosti pre program YFEJ má k dispozícii príslušné informácie. Pomôže
vám pri určení vašich potrieb a vymedzení vhodného a realizovateľného
integračného programu, ktorý môžete ponúknuť budúcemu prijatému pracovníkovi.
***
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