Finančne spodbude

Finančne spodbude

Aktivna politika zaposlovanja (APZ) združuje ukrepe in programe, katerih namen je:

Osnovne informacije o
ﬁnančnih spodbudah:

•

okrepiti usposobljenost posameznikov
glede na potrebe delodajalcev,

•

izboljšati zaposlitvene možnosti brezposelnih in jim pomagati do zaposlitve.

•

usklajevati ponudbo in povpraševanje na
trgu dela ter

•

zmanjšati brezposelnost in povečati zaposlenost.

Zavod za zaposlovanje je pomemben izvajalec
ukrepov in programov APZ.
Podrobnejši opis ukrepov in programov je objavljen v Katalogu ukrepov APZ na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

Kontaktni center
Vaš klic se ne plača,
vaš klic se vam splača.

 Ponedeljek,
torek, četrtek:
8:00-15:00
Sreda:
8:00-17:00
Petek:
8:00-13:00

IZA – Interaktivna
Zavodska Asistentka
Začnite pogovor ...
www.ess.gov.si
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Pomoč pri ﬁnančnih
spodbudah:
Pisarne za delodajalce po vsej
Sloveniji

Želite zaposliti nove sodelavce?
Si želite zagotoviti usposobljene
kandidate za delo?

Skupaj ustvarjamo zaposlitvene priložnosti!
www.ess.gov.si
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Z aktivno politiko zaposlovanja vam omogočamo ﬁnančne spodbude v obliki nepovratnih
sredstev za usposabljanje in zaposlitev tistih,
ki so prijavljeni med brezposelnimi.

Pridobite usposobljene kandidate za
zaposlitev

Zaposlovanje

Se soočate s pomanjkanjem ustreznih kandidatov?

Zaposlite brezposelne s pomočjo
soﬁnanciranja

Usposabljanje
Preizkusite in usposobite kandidate za
zaposlitev
S pomočjo teh programov lahko:
• spoznate, preizkusite ali usposabljate
brezposelne na konkretnem delovnem
mestu, v svojem delovnem okolju, še preden se odločite glede njihove zaposlitve,
ter
•

si povrnete upravičene stroške izvedenega preizkusa oziroma usposabljanja.

Pred pričetkom usposabljanja za vas lahko
opravimo tudi izbor ustreznih kandidatov
glede na zahteve vaših delovnih mest.
Za sodelovanje v programih delovnega preizkusa ali usposabljanja na delovnem mestu se
najprej prijavite na javno povabilo, ki je objavljeno na spletu.
Preberite več o aktualnih javnih povabilih:
www.ess.gov.si.

Preverite možnost, da z usposabljanjem po
vaši meri pri zunanjih izvajalcih pripravimo
brezposelne za potrebe vaših delovnih mest.
Pred vključitvijo v usposabljanje opravimo izbor brezposelnih glede na zahtevana znanja,
spretnosti in veščine.
Zunanje izvajalce izberemo na podlagi registra izvajalcev v skladu z zakonom.

S sodelovanjem v teh programih si lahko delno povrnete stroške zaposlitve novih sodelavcev iz določenih skupin brezposelnih in
tako zmanjšate tveganja v povezavi z zaposlovanjem.
To pomeni, da lahko pridobite subvencijo za
zaposlitev brezposelnih, ki se težje zaposlijo. Za pridobitev subvencije se prijavite na
javno povabilo, ki je objavljeno na spletu.

V sodelovanju z vami lahko organiziramo tudi
predstavitev prostih delovnih mest za iskalce zaposlitve, ki so uspešno zaključili usposabljanje, skupaj s hitrimi zaposlitvenimi
zmenki.

Ravno tako lahko za novozaposlene v skladu z
ustrezno zakonodajo uveljavljate:
• povračilo prispevkov delodajalca na
podlagi objavljene vloge na spletu

Vse to brez dodatnega plačila, saj so naše
storitve javne.

•

Za več informacij so vam na voljo pisarne za
delodajalce po vsej Sloveniji: www.ess.gov.si.

Neproﬁtni delodajalci lahko kandidirate na
javnem povabilu za izvajanje programov javnih
del in pridobite soﬁnanciranje stroškov zaposlitve za dolgotrajno brezposelne.

ali
oprostitev plačila prispevkov in davkov
pri pristojnih institucijah (FURS, ZPIZ ipd.).

Preberite več o aktualnih spodbudah za zaposlovanje: www.ess.gov.si.

