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TARTALOM

A szociálpolitika jelenlegi fejlődése

A munkanélküliség és a kormány intézkedései

A roma kérdés

Kihívások



FEJLŐDÉS 2002-IG

A gazdasági transzformáció szükségessé tette a 
szlovákiai szociálpolitika szerkezeti változásait:

Riasztóan magas munkanélküliség (2000 végén már 
19%)
Jelentős regionális különbségek
A kormány politikája a meglévő szociális problémák 
megoldására jelentős kiadásokat követelt az államtól



VÁLTOZÁSOK 2002-BEN

2002-ben a kormány új stratégiát fogadott el:
A munkanélküliség csökkentése
A szociális rendszer hatékonyságának növelése
A legfőbb cél: munkavégzésre motiválni a produktív 
korban lévő embereket és egyidejűleg kialakítani a 
szociális gondoskodás rendszerét, mely a saját 
jövedelem hiánya esetén fedezeti forrást nyújt minden 
lakosnak az alapvető szükségletek kielégítésére – a 
szolidaritás elvén alapul



STRATÉGIA A FOGLALKOZTATOTTSÁG 
NÖVELÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

A kormány jóváhagyta a foglalkoztatottság 
növelésének stratégiáját a munkaerőpiac és a 
szociális gondoskodás rendszerének reformjával
Sajnos nem szenteltek elég figyelmet a szlovákiai 
szociális helyzetet befolyásoló jelentős 
tényezőknek:  

Regionális különbségek a szlovákok szociális és 
gazdasági helyzetében
A szociális függőség etnikai dimenziója



A STRATÉGIA CÉLJAI

A meghatározott célokat fokozatosan érték el, ám a 
legradikálisabb változások 2004 januárjában 
történtek:

Szociális segítség és családpolitika
Nyugdíjbiztosítási rendszer és munkaerő-piaci politika
A foglalkoztatottságot támogató új stratégia bemutatása



A SZOCIÁLIS INKLÚZIÓ NEMZETI 
AKCIÓTERVE

A szociális inklúzió nemzeti akcióterve 2004-2006: 
az első dokumentum, melyben Szlovákia kötelezte 
magát, hogy csatlakozik az EU céljaihoz a 
szegénység és szociális inklúzió területén
A nemzeti akcióterv kidolgozása volt Szlovákia 
számára az unióba való belépés egyik feltétele  



A KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI

2004-től több jelentős intézkedést foganatosított a 
kormány:

Tájékoztató és konzultációs szolgáltatás
Szakmai konzultációs szolgáltatás
A munkavállalók képzése 
Támogatás a fogyatékkal élő munkavállalók 
alkalmazásakor 
Abszolvensek gyakorlata
Aktivizációs támogatás
Projektek és programok
Támogatás védett munkahelyek kialakítására



A ROMÁK SZLOVÁKIÁBAN

Hivatalos adatok: 2% roma kisebbség, más 
becslések szerint a szlovák népesség 9 - 10%-a 
(Liegeois and Gheorghe 1995)
A romák diszkriminációja magába foglalja az iskolai 
végzettséghez, egészségügyi ellátáshoz és más 
alapszolgáltatásokhoz való korlátozott vagy 
semmilyen hozzáférést, a nem megfelelő lakhatást, 
kirekesztést. 



DEFINÍCIÓ

A romatelepet Jakoubek és Hirt definiálja (2008, p. 
723), leírja a szlovákiai vidéki, viszonylag autonóm 
szociális formációkat, melyekben elsősorban roma 
népesség lakik
A fogalom előnye, hogy praktikus és általános 
használatra épül – minden ezt megelőző kísérlet 
egy új terminológia bevezetésére csődöt mondott, 
és sem az emberek általában, sem a szakma nem 
fogadta el. 



A ROMÁK INKLÚZIÓJÁNAK ÉVTIZEDE

A romák inklúziójának évtizede (2005-2015) az 
európai kormányok politikai kötelezettsége, 
együttműködve a Világbankkal és a Nyílt 
Társadalom Alapítvánnyal a romák szociális-
gazdasági státuszának és szociális inklúziójának 
javítására
Szlovákia, más országokhoz hasonlóan kialakította 
a Roma Évtized nemzeti akciótervét, mely 
meghatározza az elsődleges területek céljait és 
indikátorait



KIHÍVÁSOK I

A munkaerő-piaci politika nem eléggé hatékony a 
munkanélküliek kiválasztott csoportjával, főként a 
többszörösen hátrányos helyzetűekkel 
kapcsolatban 
A javasolt foglalkoztatási és munkaerő-piaci 
intézkedéseket kölcsönösen kombinálva kellene 
foganatosítani, szintúgy kombinálva más 
támogatási formákkal is



KIHÍVÁSOK II

A munkanélküliség csapdája továbbra is fennáll 
mint alapvető probléma a munkanélküliség 
problémájának megoldásánál 
A hosszú távon munkanélküliek legnagyobb 
hányada a peremvidékeken található, ahol a 
munkának nagyon alacsony az értéke



KIHÍVÁSOK III

A roma kisebbséget célzó komplex és hosszú távon 
működő politikák hiánya  – szükséges ennek 
kidolgozása
Nagy politikai akarat a helyzet megoldására
A projekteket nem azért kellene megalkotni, mert 
vannak finanszírozási lehetőségek, hanem a valós 
szükségletekre való tekintettel 
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