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Úvod 

a. Cieľ 

Cieľom tejto správy je reagovať na potreby iniciátorov siete poskytovateľov kariérneho 
vzdelávania dospelých pre lepšie pochopenie ich kontextu a kľúčových strán s 
potencialom  umožňu.júcim im rozvíjať sa Vďaka tejto správe partneri projektu “Net - 
Works”, ako aj iné potenciálne zainteresované organizácie do tvorenia, alebo 
posilňovania siete poskytovateľov kariérneho vzdelávania dospelých môžu identifikovať: 
kľúčových aktérov, potenciálnych príjemcov, príslušné právne predpisy finančné nástroje 
platné v analyzovaných krajinách. Tento výstup odpovedá na špecifický cieľ budovania 
kapacít siete, v rámci projektu “Net-works” (OMT1 Budovanie kapacít projektu), ktorý sa 
spolufinacuje z programu Erasmus+. Tieto ciele predovšetkým adresujú nedostatočné 
prepojenie a vytváranie sietí medzi rôznymi subjektmi, ktoré sú zahrnuté do sociálnej 
inklúzie a vzdelávania dospelých na pracovisku a snažia sa rozvíjať synergie a nadviazať 
dialóg, ktorý umožní výmenu  zručností a skúseností so sociálnou inklúziou v rámci 
sociálnej ekonomiky, ale aj mimo nej, spoluprácou s verejnými činiteľmi s rozhodovacou 
právomocou a vykonávania pozitívnych lobistických akcií.  

b. Výskumné prostredie  

Správa analyzuje dáta, ktoré boli zhromaždené prostredníctvom všetkých projektových 
partnerov, ktoré reflektujú  kontext  poskytovateľov kariérneho vzdelávania 
dospelých na pracovisku zo 7 krajín, ktoré sú implementačnými krajinami projektu- 
Maďarsko, Írsko Severné Macedónsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko a 
Slovensko – ku ktorým sa konzorcium rozhodlo pridať ďalšie európske krajiny pre účely 
komparácie, vďaka geografickému rozsahu jedného z partnerov. Správa tak celkovo 
poskytuje analýzu z 19 krajín. Dáta boli zozbierané prostredníctvom “Prehľadovej správy 
o krajine”, ktorú každý z partnerov vyplnil po dôkladnom prieskume a anylýze a to 
následovne: 

● GP – Galileo Progetti, Maďarsko; 
● ISEN – Irish Social Enterprise Network,Írsko; 
● CDI – Community Development Institute, Severné Macedósnko; 
● A3S – Portugalsko; 
● AFF – Ateliere Fara Frontiere, Rumunsko; 
● IDC – Initiative for Development and Cooperation, Srbsko; 
● ASSE – Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky, Slovensko; 
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● ENSIE – Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, 
Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Slovinsko, Španielsko 

V súlade s výskumom sa vo všetkých kapitolách tejto správy najprv výskum zameriaval 
na implementačné krajiny projektu “Net-Works” a potom správa stručne prezentuje 
situáciu a relevantné informácie o vyššie uvedených ďalších európskych krajinách, ktoré 
boli analyzované na účely porovnania. 

c. Definícia 

V tomto reporte a v Net-Works projekte, projektoví partneri budú považovať 
poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku za PISP (Pracovno- 
integračné sociálne podniky), vzhľadom na to, že partneri sú siete PISP. PISP  sú 
definované 3 identifikačnými princípmi: 

 

1. Sú to podniky, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia 

znevýhodnených ľudí;  

2. Sú to podniky v jadre ekonomického systému;  

3. Rozvíjajú silný pedagogický rozmer. 

Znevýhodnené osoby sa týmto definujú ako osoby patriace k zraniteľným skupinám. 
Medzinárodná organizácia práce (ILO), definuje zraniteľné skupiny obyvateľstva  vo 
vzťahu k prístupu a potrebe sociálnej ochrany a poskytovania sociálnych služieb,  
aby sa mohli rozvíjať a mali rovnaké šance na blahobyt a šťastie. 

Najbežnejšie druhy zraniteľnosti možno ľahko identifikovať v rôznych formách spoločností 
na celom svete, pričom sú vo všeobecnosti charakterizované fyzickým alebo mentálnym 
postihnutím a sociálnou stigmatizáciou s nimi spojenou. Tieto charakteristiky často 
stelesňujú príčinu aj následok nedostatku sociálno-ekonomických príležitostí, ktoré v 
konečnom dôsledku vedú k začarovanému kruhu, z ktorého sa zraniteľné skupiny 
nedokážu dostať bez podpory. Medzi tieto zraniteľné skupiny patria: dlhodobo 
nezamestnaní jednotlivci, osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, starší 
ľudia, ľudia ohrození chudobou, mladí ľudia opúšťajúci systém sociálnej ochrany, etnické 
a rasové menšiny, utečenci, odsúdení a bývalí odsúdení, obete domáceho násilia alebo 
obchodovania s ľuďmi, bezdomovci, slobodné matky, ľudia s drogovou závislosťou. 

Pracovno-integračné soc. podniky(PISP) pracujú s ľuďmi z týchto kategórií, ktorí sú stále 
ignorovaní alebo im nie je poskytovaná dostatočná podpora na prekonanie sociálnych 
podmienok, ktoré z nich od začiatku urobili zraniteľnú skupinu. 
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PISP sú zastúpené rôznymi ekonomickými aktérmi, ktorí sa snažia o inkluzívnejšie a 
integrovanejšie formy zamestnania, ako sú chránené dielne, sociálne družstvá, 
organizácie ponúkajúce poradenstvo a školenia s cieľom zviditeľniť tento typ sociálnych 
podnikov. PISP zohrávajú zásadnú úlohu tým, že podporujú a využívajú metodiku učenia 
sa prácou, ktorá sa zameriava najmä na ľudí v znevýhodnených situáciách a sociálnom 
vylúčení, aby sa zlepšila ich zamestnateľnosť poskytovaním potrebných zručností. To je 
dôvod, prečo sa výraz PISP“ používa, keď hovoríme o poskytovateľoch pracovného 
vzdelávania dospelých. 

 

Kľúčové kritéria Definícia Príklad  (t.j. právna forma) 
Typológia 1 

Inštitucionalizova
né pracovno-

integračné soc. 
podniky 

Definované ad hoc právnymi 
formami, statusmi a 

akreditačnými schémami 
navrhnutými špeciálne pre PISP 
(so špecifickým zameraním na 

pracovnú integráciu). 

Chránené pracoviská, 
inzerčné spoločnosti, 

poskytovatelia odborného 
vzdelávania, konvenčné 

podniky, atď. 

Typológia  2 
Organizácia s 

verejnoprospešn
ým statusom 

Verejnoprospešný status 
umožňuje organizáciám využívať 

daňové úľavy a iné stimuly. 

Asociácie, nadácie a 
neziskové spoločnosti, 
združenia, mimovládne 

organizácie atď. 
Typológia  3 

De facto PISP 
Tie, ktoré neboli formálne 

uznané, ale poskytujú dôležité 
služby všeobecného záujmu 

Asociácie, družstvá, 
konvenčné podniky, 

súkromné inštitúcie sociálnej 
solidarity atď. 
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I. Kontext, prehľad a typy PISP 
 

Zlyhanie väčšiny pracovných politík – vrátane kombinovaných politických opatrení 
prostredníctvom podporovaného zamestnávania – otvorilo cestu novým iniciatívam 
vrátane vzniku autonómnych organizácií výslovne vytvorených na školenie a priame 
zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov, či už stabilným alebo dočasným 
spôsobom: Pracovno-integračné sociálne podniky (PISP). 

PISP sú definované v predchádzajúcej kapitole. PISP integrujú znevýhodnených 
pracovníkov do práce a spoločnosti prostredníctvom produktívnej činnosti a vyplácajú 
znevýhodneným zamestnancom mzdu, ktorá je rovnaká alebo aspoň porovnateľná s 
mzdou ostatných pracovníkov. PISP sú tiež zapojené do viacerých činností, ktoré  
generujú príjem. 

Na posilnenie a vyhodnotenie zručností znevýhodnených pracovníkov vyvinuli PISP 
množstvo alternatívnych stratégií. Po prvé, vytvárajú prechodné povolania, ktoré 
poskytujú pracovné skúsenosti a odbornú prípravu na pracovisku s cieľom podporiť 
integráciu cieľovej skupiny na otvorenom trhu práce. Obdobia školenia pred prijatím do 
zamestnania tým istým PISP alebo inými zamestnávateľmi – len čiastočne hradenými tým 
istým PISP alebo verejnými subjektmi – sú v tomto prípade možné. V tomto zmysle možno 
PISP považovať za poskytovateľov pracovného vzdelávania dospelých. Po druhé, 
vytvárajú trvalé pracovné miesta, ktoré sú udržateľnými alternatívami pre pracovníkov 
znevýhodnených na otvorenom trhu práce. 

V Európe existuje veľké množstvo typológií PISP s rôznym právnym štatútom v závislosti 
od vnútroštátnych predpisov. Nasledujúca časť poskytne prehľad o tom, ktorí sú hlavní 
poskytovatelia pracovného vzdelávania dospelých v oblasti informálneho a neformálneho 
vzdelávania, aká je medzi nimi spolupráca v rámci analyzovanej krajiny, rôzne typy 
existujúcich PISP a oblasti ich zamerania na školenia. znevýhodneným skupinám. 

a. Maďarsko 

Koncept PISP je v Maďarsku celkom nový a súvisí s vplyvom medzinárodných a 
mimovládnych organizácií. Rôzni aktéri pôsobiaci v tejto oblasti tu nie sú zamestnaní v 
jednoznačne definovaných „sociálnych podnikov“. Chýba spoločný termín a definícia, 
preto môžu výskumníci vychádzať len z tohto vlastného chápania a z údajov maďarského 
centrálneho štatistického úradu. 

V Maďarsku však existujú aj dobré príklady úspešných sociálnych podnikov, tzv. 
rehabilitačných podnikov, ktoré poskytujú osobám so zdravotným postihnutím 
komplexné rehabilitačné školenia počas pracovných činností. 
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Na vládnej úrovni je najdôležitejšou inštitúciou „Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal“, Národný úrad pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých 
(NOVETAL). Túto inštitúciu riadi ministerstvo pre inovácie a technológie a je zodpovedná 
za rôzne povinnosti súvisiace s odborným vzdelávaním a prípravou (VET) a vzdelávaním 
dospelých na národnej úrovni. NOVETAL prevádzkuje v Maďarsku 41 centier odborného 
vzdelávania a prípravy a približne 370 škôl. NOVETAL vyvíja a analyzuje všetky aktivity 
súvisiace so vzdelávaním dospelých v rámci formálneho vzdelávacieho systému. Táto 
inštitúcia pôsobí aj na európskej úrovni dodržiavaním niektorých európskych iniciatív: 
EQAVET, Euroguidance a EPALE. 

NOVETAL prevádzkuje manažérske, informačné a poradenské služby v oblasti 
kariérového poradenstva pre dospelých občanov v Maďarsku. 

Akokoľvek sa však tieto organizácie rozvoja a podpory „znevýhodneného“ obyvateľstva v 
Maďarsku objavili, určité národné tradície už existovali a dali svoje korene sociálnym 
podnikom. Patria sem organizácie občianskej spoločnosti, neziskové a filantropické, 
národné asociácie, najmä družstvá. 

● Nadácie pôsobia najmä v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci a kultúry, združenia 
sa viac angažujú v oblasti rekreácie, športu a kultúry. 

● Neziskové organizácie  pôsobia v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnej ochrany a 
komunitného a ekonomického rozvoja. 

● Neziskové, sociálne podniky sa zapájajú do sociálnej pomoci, vzdelávania a 
zdravotníctva. 

● V prípade sociálnych družstiev patria medzi najčastejšie oblasti činnosti výroba, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, obchod, oprava vozidiel, administratívne 
oddelenie. 

Verejný sektor finančne podporuje rozvoj iniciatív sociálnej ekonomiky a sociálnych 
podnikov prostredníctvom programov, cez štátny rozpočet alebo európske dotácie. V 
poslednom období sa na vzniku sociálnych podnikov podieľajú aj samotné samosprávy. 

 

 

b. Írsko 

Momentálne je málo informácií o celkovom počte PISP v Írsku. PISP dodávajú celý rad 
tovarov a služieb a v tomto procese vytvárajú príležitosti na školenie a zamestnanie pre 
dlhodobo nezamestnaných a iné marginalizované skupiny. PISP vytvárajú obchodovaný 
príjem prostredníctvom predaja tovarov a služieb a spája tento príjem s významným 
štatutárnym financovaním a v menšej miere súkromnými a verejnými darmi na udržanie 
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svojich aktivít. Možno identifikovať tri hlavné typy írskych PISP, ktoré majú niekoľko 
spoločných charakteristík: 

1. Chránené dielne alebo „workshopy“ – poskytujú školenia a pracovné príležitosti 
osobám s telesným postihnutím a/alebo problémami s učením a organizujú ich 
dobrovoľné neziskové organizácie. V roku 1997 pracovalo v približne 215 
chránených dielňach odhadom 7 900 osôb so zdravotným postihnutím. Napríklad:  
Chránené dielne - About Rehab Enterprises - Rehab Home - County Wexford 
Community Workshop (cwcwe.ie) 

2. PISP lokálneho rozvoja: sú komunitné a oblastné organizácie, ktoré sa vyvinuli na 
riešenie miestnych problémov sociálneho vylúčenia a v podstate zahŕňajú dva 
súbory cieľov: poskytovanie komunitných služieb a vytváranie školení a príležitostí 
na opätovné začlenenie na trh práce pre dlhodobo nezamestnaných a iné. 
znevýhodnených skupín. 
Napríklad: Schéma CE Sunflower Recycling, Bridge Project | City of Dublin 
Education & Training Board (etb.ie) Training (paceorganisation.ie) Churchfield 
Community Trust 

3. “PISP sociálnej ekonomiky” - má priamu väzbu na národný program sociálnej 
ekonomiky a podobné ciele ako tie PISP spojené s miestnym rozvojom s výnimkou 
skutočnosti, že sú účastníkmi národného programu, ktorý má osobitné požiadavky 
na spôsobilosť. Pracovníci predstavujú prioritu v tomto type PISP – sú najímaní 
dočasne na jeden až tri roky a dostávajú mzdu v súlade s národnými štandardmi 
minimálnej mzdy za celý 39-hodinový týždenný pracovný program.  
Príklad:  CSP WALK - The Green Kitchen 2019 and the Rediscovery Centre’s 
expansion plans | Rediscovery Centre 

 

Niektoré organizácie PISP spolupracujú medzi sebou a niekedy aj s inými verejnými 
poskytovateľmi vzdelávania dospelých, aby maximalizovali svoj sociálny vplyv. Tu je 
niekoľko príkladov: 

● B2B - recyklačný nákup pre projekt The Green Ribbon od ďalšieho sociálneho 
podniku, napr. PACE 

● Formálne vzťahy medzi štátnymi agentúrami, ETB a PISP, napr.  Bridge Project | 
City of Dublin Education & Training Board (etb.ie) 

● Spolupráca sponzorskej organizácie s inou menšou organizáciou pri umiestňovaní 
účastníkov CE, napr: Churchfield Community Trust 

https://www.rehab.ie/enterprises/about-enterprises/about-rehab-enterprises.html
https://cwcwe.ie/
https://cwcwe.ie/
http://www.sunflowerrecycling.ie/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
https://paceorganisation.ie/training/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
https://www.walk.ie/thegreenkitchen/
http://www.rediscoverycentre.ie/2019-and-the-rediscovery-centres-expansion-plans/
http://www.rediscoverycentre.ie/2019-and-the-rediscovery-centres-expansion-plans/
https://paceorganisation.ie/social-enterprise/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://cityofdublin.etb.ie/bridge-project/
http://churchfieldcommunitytrust.com/
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c. Severné Macedónsko 

V Severnom Macedónsku chýba systematický prehľad o sociálnych podnikoch. V 
posledných rokoch sa tu objavili pojmy sociálneho podnikania a sociálnych podnikov. 
Sociálne podniky dotujú vytváranie neformálnych pracovných miest (ako prechodné 
štádium medzi odbornou prípravou a zamestnaním) a zvyšujú úroveň produktivity 
znevýhodneného pracovníka a ponúkajú vysokokvalitné pracovné miesta 
najzraniteľnejším členom spoločnosti. Napriek tomu je chápanie sociálnych podnikov 
vnímané ako neformálny druh vzdelávania. 

Namiesto toho majú inštitúcie vzdelávania dospelých v Macedónsku dlhú tradíciu už od 
20. rokov 20. storočia, keď bola založená prvá Ľudová univerzita. Od roku 2011 sú podľa 
zákona o otvorených občianskych univerzitách pre celoživotné vzdelávanie definované 
ako inštitúcie poskytujúce verejné služby v oblasti formálneho vzdelávania mládeže a 
dospelých“ (základné vzdelávanie dospelých, stredoškolské vzdelávanie dospelých, 
odborná príprava, odborné vzdelávanie, výchova k povolaniu, technická výchova na 
pomaturitné vzdelávanie dospelých, rekvalifikácia a doškoľovanie vrátane neformálneho 
vzdelávania mládeže a dospelých) určené na uspôsobenie týchto ľudí na prácu, rôzne 
spoločenské aktivity alebo osobnostný rozvoj v súlade s so zákonom o vzdelávaní 
dospelých. Hoci majú štatút verejných ústavov, v roku 2001 prišli o financie od štátu, takže 
sú nútené samofinancovať sa. Zákon o otvorených občianskych univerzitách pre 
celoživotné vzdelávanie umožnil ich transformáciu, ale len niektoré z nich prešli týmto 
procesom. 

Okrem otvorených občianskych univerzít v Severnom Macedónsku sú v posledných 
rokoch v súlade so zákonom o vzdelávaní dospelých poskytovateľmi neformálneho 
vzdelávania a odbornej prípravy školy, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ako aj 
špecializované inštitúcie vzdelávania dospelých, spoločnosti, odbory, sociálne podniky, 
mimovládne organizácie (MVO) registrované v oblasti vzdelávania dospelých. Na základe 
skúseností z krajiny zohrávajú títo poskytovatelia vzdelávania dospelých dôležitú úlohu v 
miestnej komunite a tešia sa podpore štátu, ktorý garantuje štátne financovanie ich 
prevádzky a poskytovania programov. Zámerom je otvorenie prístupu k vzdelaniu pre 
všetkých so začlenením marginalizovaných skupín, budovanie kapacít dospelej populácie 
pre zvýšenie jej zamestnateľnosti v súlade s potrebami trhu práce a pod. 

Je dôležité zdôrazniť, že tieto inštitúcie: 

● okrem odborného vzdelávania dospelých ponúkajú aj rôzne programy vzdelávania 
dospelých ako občianske vzdelávanie, programy osobného rozvoja a pod.; 

● ponúkajú programy v oblasti kultúrnej výchovy, cudzích jazykov, občianskej 
výchovy, zdravotnej výchovy a OVP; 

● sú politicky a ideologicky nezávislé 
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d. Portugalsko 

PISP sú jedným z najdôležitejších poskytovateľov vzdelávania dospelých v Portugalsku, 
kde sú sociálna politika a politika zamestnanosti len na národnej úrovni. Z dôvodu 
nedostatočného uznania PISP neexistujú žiadne oficiálne údaje, a preto je súčasná 
analýza viac empirická. Pokiaľ ide o postupy PISP, napriek tomu, že neexistuje právne 
uznanie, organizácie sociálnej ekonomiky konajú v oblasti pracovnej integrácie svojich 
klientov. Väčšina z nich vyvíja aktivity v sociálnych službách a jednou z nich je 
zamestnanosť. Takže možno kategorizovať de facto PISP do dvoch druhov práce: 

1. de facto PISP – Poradenské služby. Táto typológia de facto PISP integruje 
organizácie sociálnej ekonomiky (SEO), ktoré podporujú ľudí na bežnom trhu práce 
a poskytujú: a) poradenské služby v oblasti zamestnania a zosúlaďovanie ponuky a 
dopytu o trhu práce; b) OVP so zložkou odbornej prípravy na pracovisku a prax na 
trhu práce; c) workshopy na pracovisku, ktoré simulujú skutočný pracovný kontext. 
Tieto de facto PISP pracujú na odbornej orientácii, bilancovaní zručností, 
odporúčaní na zvýšenie zručností a kvalifikácie a zosúladení profilu kandidáta s 
ponukami zamestnávateľov. Intervencia týchto PISP môže kombinovať individuálnu 
podporu, napríklad v procese poradenstva alebo koučingu, so skupinovými 
sedeniami na zvýšenie kapacity. Čo sa týka oblastí zamerania odbornej prípravy v 
rámci PISP a druhu zručností vyvinutých na integráciu znevýhodnených skupín na 
trh práce, podniky implementujú profesionálne postupy, ktoré sú obzvlášť priaznivé 
pre rozvoj piatich kompetencií, z ôsmich základných definovaných Európskou úniou. 
, ktorými sú: komunikácia v materinskom jazyku; matematické a vedecké zručnosti; 
sociálne a občianske zručnosti; digitálna kompetencia (informačné a komunikačné 
technológie); učenie sa učiť (schopnosť efektívne riadiť samoučenie, individuálne aj 
v skupine). Všetky de facto PISP sa tiež zameriavajú na rozvoj niektorých sociálno-
emocionálnych zručností, ktoré odborníci považujú za chýbajúce u klientov, pričom 
sa vo väčšine prípadov uchyľujú k individualizovanému plánu vhodnému pre každú 
osobu. 

2. de facto PISP – Výroba tovarov a služieb. Výroba sa líši podľa typu prepojenia 
medzi ľuďmi, ktorí vyrábajú a SEO: a) tovary a služby vyrábajú stážisti v rámci 
školenia na pracovisku – tovar sa používa na samotné SEO, dáva sa stážistom 
alebo sa predáva na trhu ; b) tovary a služby vyrábajú pracovníci SEO v sociálnych 
podnikoch; c) SEO vytvára bežný podnik, zamestnávajúci zraniteľných ľudí a všetky 
výhody patria k SEO. 
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e. Rumunsko 

Nové sociálno-ekonomické podniky sa v Rumunsku objavili po roku 1989, prevažne v 
podobe združení a mimovládnych organizácií, ktoré sa snažili kompenzovať nedostatok 
verejných služieb, ktorý sa novovzniknuté vlády stále snažili vyriešiť. Mnohé PISP 
pokračujú vo svojej práci ako mimovládne organizácie, aby doplnili stále chýbajúce 
verejné sociálne služby a presadzovali komplexnejšiu národnú politiku týkajúcu sa 
integrácie a prijatia zraniteľných osôb na trhu práce. 

Odkedy boli v roku 2015 oficiálne uznané ako samostatný ekonomický aktér, 45 PISP 
organizácií bolo certifikovaných ako podniky na integráciu práce a možno ich vyhlásiť za 
inštitucionalizované PISP (Typológia 1). 

V dôsledku všeobecne platnej reštriktívnej legislatívy však mnohé de facto PISP subjekty 
nepožiadali o oficiálny štatút, aj keď poskytujú sociálne služby prostredníctvom pracovnej 
integrácie. 

Platná rumunská legislatíva chápe zraniteľnosť a uľahčuje pracovnú integráciu 
prostredníctvom ekonomických výnimiek najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím. 
Práve preto táto kategória predstavuje najväčšie zraniteľné skupiny, s ktorými a pre ktoré 
pracujú inštitúcie PISP. Väčšina z nich sú tiež autorizované chránené jednotky (UAT). 

f. Srbsko 

Právny a strategický rámec upravujúci oblasť sociálneho podnikania v Srbsku nie je 
adekvátny alebo dostatočne stimulujúci pre rozvoj sociálneho podnikania, hoci dôležitosť 
koncepcie a jej pozitívne účinky boli uznané v občianskom sektore a medzi verejnosťou. 
odborníkov, najmä o PISP. Existujú určité právne formy, ktoré právny systém v Srbsku 
tradične uznáva a ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji sociálneho podnikania. 

Poskytovatelia vzdelávania dospelých v Srbsku vo forme sociálnych podnikov plne alebo 
približne zodpovedajú konceptu PISP, čo znamená, že ich hlavným cieľom je pracovná 
integrácia znevýhodnených ľudí, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu v ekonomickom systéme 
a rozvíjajú silnú pedagogickú dimenziu založenú na o získavaní odborných zručností. Ide 
o združenia občanov, družstvá, podniky pracovnej integrácie a odbornej rehabilitácie osôb 
so zdravotným postihnutím, spin-off podniky (najčastejšie vo forme spoločnosti s ručením 
obmedzeným a akciovej spoločnosti), nadácie, podnikateľské inkubátory a rozvojové 
agentúry. Tieto organizačné formy, viac-menej vedené modelom zamestnanosti, teda 
otvárajú možnosti zamestnania a odbornej prípravy pre ľudí s ťažkosťami v zamestnaní, 
ako sú ľudia so zdravotným postihnutím, ženy, Rómovia, mládež, migranti, bezdomovci, 
bývalí páchatelia atď… 
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g. Slovensko 

Momentálne organizátormi a poskytovateľmi celoživotného vzdelávania na pracovisku sú 
v súčasnosti najmä občianske združenia (organizácie s verejnoprospešným štatútom), 
školy a niektorí ďalší poskytovatelia, ktorí sa na danú tému špecializujú alebo sa jej venujú 
v rámci svojich projektov (inštitucionalizované PISP) - len zlomok PISP má na to 
prostriedky a kapacity, a ak áno, je to v spolupráci s partnerskou organizáciou, akou je 
mimovládna organizácia, a chýba mu dlhodobejšia štruktúra – implementácia len v rámci 
rozsahu projektu a obdobia. (napr.: WASCO - kooperatívne práce na EDU programoch s 
partnermi v rámci Centra príležitostí Valaská). PISP sa zvyčajne zameriavajú na základné 
pracovné pravidlá určitého pracovného zaradenia a rozvoj zručností potrebných pre danú 
pracovnú pozíciu. 

h. Doplnkové krajiny  

 

Rakúsko 

V Rakúsku neexistuje žiadny právny štatút špecifický pre PISP, typológiu možno 
formulovať buď na základe právneho štatútu podnikov, ktoré sú uznané ako „verejne 
prospešné“ podniky. V tomto prípade sú PISP rozdelené do združení, s.r.o. a družstiev, 
pričom všetky tri patria do kategórie de facto PISP. Alebo je možné sformulovať typológiu 
založenú na finančnej podpore pre PISP: v Rakúsku sa PISP financujú väčšinou 
prostredníctvom AMS/SMS(Rakúske úrady zamestnanosti) na základe „projektov“ 
(prípadov), ktoré možno poskytnúť sociálno-ekonomickým spoločnostiam (SÖB - 
Sozialökonomische Betriebe), ktoré sa vzťahujú na 5 752 podnikov, neziskové projekty 
zamestnanosti (GBP - Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte), ktoré sa vzťahujú na 1 
542 podnikov, alebo Poradenské a podporné zariadenia(BBE - Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen), ktorá sa vzťahuje na 58 251 podnikov. Tieto štruktúry 
financovania majú právny štatút. Predpisy SÖB, GBP a BBE sa týkajú iba začlenenia do 
zamestnania, nie odborného vzdelávania. Predpisy SÖB, GBP a BBE poskytujú 
spoločnostiam PISP de facto privilegovaný prístup na trh, pokiaľ ide o potrebu AMS pre 
tieto služby. 

 

Belgicko 

Celkovo od začiatku 80. rokov 20. storočia sa regulácia a podpora PISP postupne 
presunula z federálnej úrovne (Belgicko) na regionálnu úroveň (Flámsko, Valónsko, 
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Brusel). Od roku 2014 sú všetky politiky týkajúce sa sociálnych podnikov a sociálnej 
ekonomiky autonómne prijímané každým regiónom. 

V Belgicku sú formálne uznané typológie PISP (typ 1) Collectief maatwerk (MW) 
(„kolektívna zákazková práca“), pozostávajúca z maatwerkbedrijven (MWB) (firmy na 
mieru) a maatwerkafdelingen (MWA) (oddelenia prispôsobenia), ktoré sa týkajú celkovo 
156 PISP, a Lokale diensteneconomie (LDE) („bezprostredné služby“) vzťahujúce sa na 
178 PISP vo Flámsku. 

 

Bulharsko 

Proces právneho uznávania PISP je opísaný v nedávno prijatom zákone o podnikoch 
sociálnej a solidárnej ekonomiky (2019). Zákon určuje dva typy sociálnych podnikov 
(trieda A a trieda A+). 29 PISP v Bulharsku patrí do kategórie sociálnych podnikov triedy 
A a 2 PISP do kategórie sociálnych podnikov triedy A+. V oboch kategóriách sú PISP 
formálne uznané, ak sú zaregistrované v registri sociálnych podnikov. Špecializované 
podniky a družstvá ľudí so zdravotným postihnutím pokrývajú 217 bulharských PISP, 
ktoré musia byť zaregistrované v “Registri špecializovaných podnikov a družstiev ľudí so 
zdravotným postihnutím”, aby mohli byť formálne uznané, zatiaľ čo PISP v kategórii 
azylových centier zamestnanosti – v súčasnosti. 2) musia byť zaregistrované v Agentúre 
pre ľudí so zdravotným postihnutím, aby boli právne uznané. 

 

Chorvátsko 

PISP v Chorvátsku nie sú uznané ako právna forma, a preto patria do kategórie de facto 
PISP. Patria do nasledujúcich kategórií: PISP združenia (približne 10 PISP), PISP 
(sociálne) družstvá (približne 25), veteránske družstvá sociálnej práce (približne 10 PISP), 
PISP spoločnosti s ručením obmedzeným (približne 5) a integrované PISP chránené 
dielne (7, v rôznych právnych formách). V Chorvátsku neexistuje žiadna špecifická právna 
forma pre sociálne podniky. Sociálne podniky však môžu využívať viacero právnych 
foriem; tieto organizácie sa najčastejšie registrujú ako družstvá, prípadne spoločnosti s 
ručením obmedzeným (dcérske spoločnosti združení). Oprávnené formy zahŕňajú aj 
nadácie a súkromné inštitúcie sociálnej starostlivosti, ale tie sú buď zriedkavé (nadácie a 
chránené dielne), alebo nie sú vnímané ako sociálne podniky (inštitúcie sociálnej 
starostlivosti). 

 

Francúzsko 
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Vo Francúzsku medzi typológie, ktoré uznávajú PISP špecificky ako také, patria 
Entreprise d'insertion (1082 PISP), Entreprise de travail temporaire d'insertion (322 PISP, 
Entreprise d'insertion par le travail indépendant (13 PISP) a Entreprise adaptée (800 
PISP). Do skupiny formálne neuznaných de facto PISP patria regies de quartier (RQ, 
«Neighborhood enterprises»), groupements d'employeurs pour l'insertion et la 
qualification (GEIQ, «Zamestnávateľské organizácie pre pracovnú integráciu a školenie») 
a centrá d'adaptation à la vie active („Centrá adaptácie na aktívny život“). 

 

Grécko 

Všetky typy gréckych PISP sú formálne uznané ako inštitucionalizované, čo zodpovedá 
Typológii 1. Konkrétne, tieto podniky sú buď Sociálne družstvá s ručením obmedzeným 
(KoiSPE; 29 PISP), Sociálne družstevné podniky integrácie špeciálnych skupín 
(KoinSEpEntaxisEidikonOmadon; 10 PISP), Sociálne družstevné podniky integrácie 
zraniteľných skupín (KoinSEpEntaxisEvalotonOmadon; 33 PISP), sociálne družstvá 
inklúzie (KoiSEn; 0 PISP), ženské poľnohospodárske družstvá (141 PISP). Len medzi 
rokmi 2011 a 2021 vláda právne uznala nové typológie PISP s cieľom uľahčiť integráciu 
ďalších znevýhodnených skupín. 

 

Taliansko 

Taliansko má približne 5 300 sociálnych družstiev pracovnej integrácie, ako aj ďalšie PISP 
(počet nie je k dispozícii), ktoré vláda formálne uznáva ako PISP (považované za 
typológiu 1). Medzi znevýhodnených pracovníkov zamestnaných v týchto sociálnych 
družstvách patria najmä osoby so zdravotným postihnutím, ale aj narkomani, psychiatrickí 
pacienti a väzni. Najrozšírenejšia talianska PISP je uznaná zákonom prijatým v roku 1991, 
no v Taliansku fungujú od 80. rokov 20. storočia. 

 

Lotyšsko 

V Lotyšsku existuje len jeden spôsob fungovania ako je PISP de-jure, a to získať štatút 
sociálneho podniku ako spoločnosť s ručením obmedzeným a byť zaregistrovaný ako 
PISP s hlavným cieľom integrovať určitú skupinu tvoriacu aspoň 50 % zamestnancov 
(Typológia 1). . Pokiaľ ide o de facto PISP (typ 3), mohli by byť identifikované organizácie, 
ktoré vyhovujú hlavnej definícii a navrhovaným kritériám, ale väčšinou by sa nestotožnili 
s pojmom PISP, ani neexistujú spoľahlivé údaje o ich štatistikách alebo správnych výskum 
vykonaný na túto tému. De-facto PISP s najväčšou pravdepodobnosťou pracujú vo forme 
bežnej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo mimovládnej organizácie. Celkovo patrí 
PISP v Lotyšsku do kategórie spoločností s ručením obmedzeným so štatútom sociálneho 
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podniku, ktoré sú v Lotyšsku formálne uznané prostredníctvom štatútu sociálneho 
podniku. Zo všetkých spoločností so štatútom sociálneho podniku je 33 zameraných na 
pracovnú integráciu znevýhodnených skupín. De-facto PISP s najväčšou 
pravdepodobnosťou pracujú vo forme bežnej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo 
mimovládnej organizácie. 

 

Holandsko 

Vzhľadom na existenciu osobitného právneho postavenia alebo štruktúry pre PISP v 
Holandsku funguje PISP pod inými existujúcimi právnymi formami: asociácia (Vereni-
ging), nadácia (Stichting), družstvo (Coöperatie), súkromná spoločnosť s ručením 
obmedzeným ( Besloten Vennootschap; BV) a akciová spoločnosť (Naamloze 
Vennootschap; NV) (Európska komisia, 2019: 24). PISP je formálne uznaná ako podnik 
podľa právnej formy, v ktorej pôsobia. Dostupné publikácie neposkytujú jasné štatistiky o 
počte PISP. 

 

Poľsko 

V Poľsku existujú tri rôzne typy formálne uznaných PISP (Typológia 1). 1200 PISP 
vystupuje v právnej forme mimovládnej organizácie, 1580 PISP v právnej forme 
sociálnych družstiev a 136 v právnej forme družstiev práce. Neuznaných je však 1038 de 
facto PISP vo forme Inštitúcií bezpečnosti práce (Typológia 3). 

 

Slovinsko 

Slovinské PISP môžu mať právnu formu Invalidska podjetja (spoločnosť pre ľudí so 
zdravotným postihnutím), ktorá sa vzťahuje na 145 PISP, centrum Zaposlitveni (centrá 
práce), vzťahuje sa na 66 PISP, alebo sociálne podniky, ktorá sa vzťahuje na 275 PISP, 
pričom všetky sú formálne uznané prostredníctvom ich právnu formu (Typológia 1). 

 

Španielsko 

V špecifickom prípade Španielska boli ako PISP rozlíšené tri hlavné právne a organizačné 
formy: podniky na integráciu zamestnanosti zahŕňajúce 185 podnikov, špeciálne strediská 
zamestnanosti (CEE), ktoré zahŕňajú 2 202 podnikov, a družstvá sociálnej iniciatívy, ktoré 
sa vzťahujú na 850 podnikov. 
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Konkrétne typológie a formy organizácií PISP vo všetkých 19 študovaných krajinách sú 
centralizované viď. tabuľke nižšie: 

 

krajina Typológia 1 
Inštituciona

lizované 
PISP 

Typológia 2 
Org. s  

verejnopros
pešným 

statusom 

Typológia 3 
De facto 

PISP 

 
Formy organizácií 

Rakúsko - - √ Združenia, GmbH, družstvá 
Belgicko √ - - Inzerčné spoločnosti 
Bulharsko √ - - Strediská chránených dieln, 

špecializované podniky a 
družstvá pre ľudí so 

zdravotným postihnutím 
Chorvátsko - - √  
Francúzsko √ - √ Inzerčné spoločnosti 

Grécko √ - - Družstvá 
Maďarsko - - √ Rehabilitačné spoločnosti pre 

ľudí so zdravotným 
postihnutím 

Írsko √ - - Chránené zamestnanie/dielne, 
PISP miestneho rozvoja, PISP 

sociálnej ekonomiky 
Taliansko √ - - Pracovná integrácia sociálne 

družstvá 
Lotyšsko √ - √ Spoločnosti s ručením 

obmedzeným (T1), 
mimovládne organizácie (T3) 

Holandsko - - √ Združenia, nadácie, družstvá, 
súkromné spoločnosti s 
ručením obmedzeným, 

akciová spoločnosť 
Severné 
Macedónsko 

- √ √ Združenia, chránené dielne, 
družstvá 
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Poľsko √ - √ MVO, sociálne družstvá, 
družstvá pre prácu 

Portugalsko - - √ Organizácie sociálnej 
ekonomiky 

Rumunsko √ - √ Sociálne podniky, podniky 
pracovnej integrácie (T1), 
mimovládne organizácie 

Serbsko √ - √ Asociácie, družstvá, podniky 
pre pracovnú integráciu a 

profesionálnu rehabilitáciu, 
spin-off podniky, nadácie, 
podnikateľské inkubátory, 

rozvojové agentúry 
Slovensko √ √ - Občianske združenia, 

mimovládne organizácie 
Slovinsko √ - - Strediská zamestnanosti, 

firmy pre ľudí so zdravotným 
postihnutím 

Španielsko √ - - Podniky na integráciu 
zamestnanosti, špeciálne 
strediská zamestnanosti, 

družstvá sociálnej iniciatívy 
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Hlavné zistenenia 

 
Stručne povedané, rôznorodé právne formy PISP na národnej úrovni a rozdiely medzi 
predpismi špecifickými pre jednotlivé krajiny majú za následok veľkú heterogenitu 
statusov PISP, pokiaľ ide o Európu ako celok. Zatiaľ čo niektoré národné vlády vytvorili a 
používajú špecifické právne formy PISP (napr. Belgicko, Grécko, Írsko, Taliansko, 
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko), iné formálne neuznávajú PISP 
prostredníctvom právnych foriem špecifických pre PISP, ale prostredníctvom iných 
prostriedkov, napr Holandsko, kde PISP pôsobia a sú uznávané podľa iných existujúcich 
právnych foriem, ale nie ako sociálne podniky či PISP, alebo Maďarsko, kde neexistuje 
ani jednotná dohoda o Koncepcia sociálneho podniku, ako aj formálne uznanie 
organizácií podporujúcich iné zraniteľné osoby ako osoby so zdravotným postihnutím. 
Napríklad Severné Macedónsko formálne neuznáva PISP, no napriek tomu majú 
špecifické právne formy pre združenia, chránené pracovné priestory a družstvá. Ďalším 
príkladom je Chorvátsko, kde sú asociácie PISP a (sociálne) družstvá uznané ako 
potenciálny sociálny podnik (Stratégia rozvoja sociálneho podnikania). V krajinách ako 
Francúzsko, Lotyšsko a Poľsko, kde vo všeobecnosti existujú oficiálne právne formy pre 
PISP, nie sú do tejto kategórie zahrnuté všetky podniky, ktoré integrujú znevýhodnené 
osoby do práce. Bulharsko navyše zaviedlo koncept formálne uznaných chránených dielní 
pre zdravotne postihnutých, ktoré nie sú sociálnymi podnikmi, ale zamestnávateľmi s 
minimálne 30 % zdravotne postihnutých zamestnancov. Krajiny ako Bulharsko vyžadujú, 
aby boli PISP zapísané v určitých registroch, aby boli formálne uznané. V iných krajinách 
je zase rozumné klasifikovať podľa iných kritérií, ako je právna forma podniku, ktoré lepšie 
zodpovedajú národným špecifikám. Napríklad v prípade Rakúska sa klasifikácia vykonáva 
podľa právneho štatútu projektovej finančnej podpory pre PISP. 

Zaujímavým príkladom pre sociálnu ekonomiku v Európe je prípad Portugalska, ktoré v 
rokoch 1998 až 2015 zaviedlo formálny zákon PISP určený pre zraniteľné skupiny v 
oblasti zamestnanosti, čím právne uznalo štatút PISP. Napriek tomu bol zákon počas 
poslednej hospodárskej krízy zrušený av súčasnosti neexistuje žiadny právny rámec na 
uznanie PISP v Portugalsku. 
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Poskytovatelia vzdelávania dospelých vo forme PISP v rôznych krajinách v Európe 
zamestnávajú, a taktiež školia a vzdelávajú všetky typy znevýhodnených pracovníkov, 
alebo alternatívne, pre PISP s určitým právnym štatútom, sa zameriavajú iba na špecifické 
skupiny, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím, (rehabilitovaní/-ex) drogovo závislí, 
psychiatrickí pacienti, (prepustení) väzni, osoby s duševnými problémami, obete 
domáceho násilia, bezdomovci, migranti, utečenci a žiadatelia o azyl, ženy z dedinských 
oblastí atď. 

Navrhuje sa vziať do úvahy počty odhadov sociálnych podnikov, či už relevantných, 
existujúcich v krajinách EÚ (tabuľka 14, s. 106-107 štúdie Social Enterprises and their 
ecosystems in Europe). 

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
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II.  Právny rámec vzdelávania dopelých 
 

V európskych krajinách existuje množstvo príležitostí na odbornú prípravu a vzdelávanie 
dospelých pre znevýhodnené osoby, ktoré sú založené na národných alebo regionálnych 
politikách práce. Vo všeobecnosti je úlohou pracovných politík zabezpečiť, aby si všetci 
pracovníci mohli nájsť vhodné zamestnanie, ktoré im umožní primerane využiť svoje 
schopnosti a získať chýbajúce schopnosti, ktoré môžu zvýšiť ich konkurencieschopnosť. 
Na tento účel existuje množstvo politík navrhnutých na udržanie znevýhodnených 
pracovníkov vytváraním, zlepšovaním a udržiavaním pracovných príležitostí pre týchto 
pracovníkov. Nariadenia platné v tejto oblasti v európskych krajinách sú zamerané na 
rôzne znevýhodnené skupiny ľudí, čo im umožňuje využívať podporné opatrenia 
prispôsobené ich špecifickej situácii. V centre pozornosti sú pritom najmä nezamestnaní, 
ktorí majú napríklad prístup k opatreniam vzdelávania a odbornej prípravy zameranej na 
zvyšovanie a rekvalifikáciu. 

Existujú však rozdiely v regulačných politikách jednotlivých krajín týkajúcich sa odborného 
vzdelávania v rôznych kontextoch. 

a. Maďarsko 

Nariadenie vlády č. 1603/2014 (XI.4.) je nariadenie o prijatí Maďarskej národnej stratégie 
sociálnej inklúzie II, Rámcovej stratégie politiky celoživotného vzdelávania, Stratégie 
rozvoja verejného vzdelávania a Strednodobej stratégie proti opusteniu školy bez 
kvalifikácie. Stratégia má tri hlavné ciele: 1) podporovať celoživotné vzdelávanie, 
zlepšovať dostupnosť odbornej prípravy; 2) upevniť celoživotné vzdelávanie v systéme 
vzdelávania a odbornej prípravy dospelých; 3) zviditeľnenie a uznanie hodnoty a 
výsledkov vzdelávania. 

Podľa preambuly zákona LXXVII z roku 2013 o vzdelávaní dospelých je cieľom zákona 
„učiniť maďarských obyvateľov schopných čeliť výzvam hospodárskeho, kultúrneho a 
technologického rozvoja; úspešne vstúpiť do sveta práce; uspieť v živote a mať lepšiu 
životnú kvalitu zo vzdelávania dospelých, je potrebné mať lepšiu organizáciu v odbornom, 
cudzojazyčnom a štátom podporovanom vzdelávaní a zlepšiť kvalitu obsahu a posilniť 
dohľad nad realizáciou“. 

Pojem vzdelávanie dospelých sa vzťahuje na organizovanie vzdelávania dospelých mimo 
školského systému. Zahŕňa odborné vzdelávanie, ako aj organizované vzdelávanie 
zamerané na formovanie a rozvíjanie kompetencií. Od septembra 2020 je príprava na 
odbornú kvalifikáciu alebo čiastočnú odbornú kvalifikáciu vysokou prioritou maďarskej 
politickej agendy. Najväčšiu skupinu školení f tvoria odborné kvalifikácie, ktoré možno 
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získať v rámci inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy alebo v inštitúciách odbornej 
prípravy dospelých. 

Účastník školenia po absolvovaní odborného školenia získava osvedčenie. Je to 
predpoklad pre kvalifikačnú skúšku, ktorú možno vykonať v školiteľskom nezávislom, 
štátom akreditovanom skúšobnom stredisku. Po úspešnom absolvovaní kvalifikačnej 
skúšky získava skúšaný štátom uznávaný doklad o odbornej spôsobilosti. Vzdelávacie 
inštitúcie a skúšobné strediská sa tak oddeľujú. Odborné učilištia sú kvalifikované ako 
akreditované skúšobné strediská do 31. decembra 2025 podľa dočasných ustanovení 
zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. 

b. Írsko 

V Írsku je ďalšie vzdelávanie a odborná príprava (VOP) v zásade financované z verejných 
zdrojov Ministerstvom vzdelávania a zručností prostredníctvom SOLAS, Úradu pre ďalšie 
vzdelávanie a odbornú prípravu, a poskytuje sa na miestnej úrovni prostredníctvom 
výborov pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Stratégia SOLAS sa zameriava na zručnosti, 
aktívne začlenenie a zlepšenie kvality poskytovania VOP rozšírením dôkazovej základne 
centrálnych pilierov stratégie, ako aj zahrnutím súvisiacich vzájomne závislých častí 
kvalitného rámca VOP. 

Kľúčovým aspektom stratégie VOP je poskytovanie kvalitných riešení v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré reagujú na existujúce a vyvíjajúce sa potreby 
zamestnávateľov a zároveň vytvárajú vysokokvalitné prenosné zručnosti pre študentov, 
ktoré si študenti a zamestnavatelia vážia na národnej aj medzinárodnej úrovni. Preto je 
pre úspech stratégie rozhodujúca včasná identifikácia rozvíjajúcich sa potrieb zručností. 

Programy VOP spravujú rady pre vzdelávanie a odbornú prípravu (ETB). V Írsku je 16 
ETB, z ktorých najväčší je City of Dublin Education & Training Board. Sú zodpovední za 
poskytovanie celého radu programov vzdelávania dospelých. 

Komunitné vzdelávanie je mimo sektora formálneho vzdelávania s cieľom zlepšiť učenie 
sa, podporiť posilnenie postavenia a prispieť k občianskej spoločnosti. Nachádza sa v 
komunitách a obsah kurzov vychádza z potrieb jednotlivcov a komunít. Služba 
komunitného vzdelávania uľahčuje a podporuje kurzy komunitného vzdelávania 
dospelých pre celý rad skupín prostredníctvom poskytovania hodín tútora. Skupiny 
komunitného vzdelávania a dobrovoľnícke organizácie môžu požiadať o túto službu každý 
november. Prioritu majú kurzy komunitného vzdelávania, ktoré zapájajú jednotlivcov a 
skupiny, ktoré majú osobitné prekážky v účasti na vzdelávaní dospelých, a zvyšujú účasť 
na komunitných aktivitách. 
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Verejná služba často poskytuje externú podporu poskytovateľom pracovného vzdelávania 
dospelých v oblastiach, ktoré organizácii chýbajú. Môžu to byť služby písania životopisov 
alebo IT zručnosti, ktoré môžu dopĺňať ich vybranú prácu. 

c. Severné Macedónsko 

V Macedónsku neexistuje konkrétny zákon o celoživotnom vzdelávaní, ale celoživotné 
vzdelávanie je súčasťou iných rôznych zákonov spojených so vzdelávaním. Ako súčasť 
systému vzdelávania je celoživotné vzdelávanie zahrnuté v zákone o vzdelávaní 
dospelých, zákone o národnom kvalifikačnom rámci, zákone o odbornom vzdelávaní a 
príprave, zákone o vysokých školách. Legislatíva o základnom a stredoškolskom 
vzdelávaní umožňovala len „druhú šancu“ pre dospelých s neukončeným povinným 
vzdelávaním na dokončenie základnej školy, bez ktorej sú na trhu práce vážne 
znevýhodnení. 

Prvý strategický program pre vzdelávanie dospelých bol vyvinutý v roku 2006 a stanovil 
ciele na riešenie problému negramotnosti a poskytovanie základného vzdelania, 
poskytovanie vzdelávania na zvýšenie životných príležitostí a zvýšenie sociálnej 
súdržnosti a zabezpečenie toho, aby dospelí boli schopní získať zručnosti a vedomosti, 
ktoré ich vybavia. uspokojiť potreby trhu práce a vyrovnať sa so sociálnymi zmenami. 

Stratégia celoživotného vzdelávania na roky 2017 – 2020, inšpirovaná európskymi 
normami a financovaná nástrojom EÚ pre predvstupovú pomoc, má za cieľ zlepšiť 
celoživotné vzdelávanie modernizáciou systémov odborného vzdelávania a prípravy a 
vzdelávania dospelých. 

d. Portugalsko 

V roku 2019 má 47,8 % populácie vo veku 25 až 64 rokov nižšiu kvalifikáciu ako 
stredoškolské vzdelanie. V roku 2020 v populácii s bydliskom v Portugalsku vo veku 15 a 
viac rokov približne 55 % neukončilo stredoškolské vzdelanie. Národná sústava 
kvalifikácií má za cieľ podporovať zovšeobecňovanie stredoškolského vzdelávania ako 
minimálneho vzdelania obyvateľstva a nástrojov potrebných na jeho realizáciu. Pre 
školopovinnú mládež by tak bolo povinné dovŕšiť 12. ročník alebo navštevovať školu až 
do veku 18 rokov, zatiaľ čo pre dospelých by bolo potrebné zvýšiť ich základnú odbornú 
prípravu, čím by sa vytvorili osobné a profesionálne zručnosti potrebné pre trh práce. 

Preto v poslednom čase pribúdajú verejné programy zamerané na riešenie pracovných 
zručností dospelých: v roku 2016 bol spustený program Qualifica, ktorý svoju stratégiu 
zakladá na integrovanej kvalifikácii vzdelávacích a školiacich reakcií so zapojením širokej 
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siete operátorov. Jeho všeobecným cieľom je zlepšiť všeobecnú kvalifikáciu obyvateľstva 
a zlepšiť jeho zamestnateľnosť. 

Sieť centier Qualifica v súčasnosti zahŕňa 310 centier a pozostáva z troch nástrojov: 

● „Kvalifikačné centrá“, špecializované na kvalifikáciu dospelých, zamerané na 
informácie, poradenstvo a odporúčania pre vzdelávanie a odbornú prípravu pre 
dospelých vo veku 18 rokov a viac, ktorí hľadajú kvalifikáciu. 

●  “Qualifica Passport”, (digitálny) nástroj na usmerňovanie a individuálnu registráciu 
kvalifikácií a kompetencií 

●  „Kreditový systém“ umožňuje pripisovať kreditné body kvalifikáciám zaradeným do 
Národného katalógu kvalifikácií a tiež iným certifikovaným školeniam, pokiaľ sú 
registrované v Systéme informácií a riadenia ponuky vzdelávania (SIGO) a 
zodpovedajú kvalite platné kritériá záruky. Tento systém zahŕňa princípy 
Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET), ktorý 
podporuje mobilitu v rámci európskeho priestoru. 

Všetky regulačné politiky v Portugalsku sú navrhnuté a aplikované na národnej úrovni a 
navzájom prepojené. 

e. Rumunsko 

V roku 2007, po vstupe do EÚ, Rumunsko začalo implementovať politiky a programy 
zamerané na rozšírenie vzdelávacích príležitostí pre dospelých. 

Najväčšie národné programy v tomto smere sú financované z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), resp. ESF+ od roku 2021. Prvým národným programom v súlade s týmto 
rámcom bol POC DRU (Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) 
v rokoch 2007-2013. od POCU (Programul Operational Capital Uman) v časovom rámci 
2014 – 2020 a napokon POEO (Programului Operațional Educație și Ocupare), ktorý je v 
súčasnosti otvorený pre verejné diskusie. Predstavujú národné programy s financovaním 
EÚ, ktoré sú otvorené verejným inštitúciám, súkromným subjektom a mimovládnym 
organizáciám ochotným realizovať projekty podporujúce rozvoj pracovných zručností pre 
21. storočie. Stratégie tiež sledujú začlenenie marginalizovaných skupín do moderného 
pracovného trhu tým, že predvídajú predčasné ukončenie školskej dochádzky a 
potenciálne zraniteľné miesta, ktorým môžu čeliť. 

Všetky tieto programy uznávali novú realitu neustále sa meniaceho trhu práce a potrebu 
kvalifikovaného ľudského kapitálu, ktorý sa dokáže prispôsobiť realite 21. storočia, najmä 
prechodu k zelenej a digitálnej spoločnosti. 

Okrem týchto hlavných politík sa verejné orgány spoliehajú na dva ďalšie typy aktivít, 
ktorých cieľom je začleniť do vzdelávacieho procesu najmä zraniteľných dospelých: 1) 



                                                                                         
 
 
 

Grant Agreement: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 
27/ 108 

 

školenie dospelých v prevažne ručne vyrábaných remeslách a 2) plán ozdravného 
vzdelávania pre tých, ktorí nemajú minimálny stupeň vzdelania. 

Súčasný verejný program vzdelávania dospelých „Druhá šanca“ je venovaný triedam 
základných a stredných škôl, ktoré môžu dospelí navštevovať na konci týždňa. Existuje 
aj niekoľko stredných škôl, ktoré organizujú nočné kurzy pre dospelých, ktorí sú ochotní 
dobehnúť svoje vzdelanie a získať diplom. Program „Druhá šanca“ je otvorený pre 
každého dopelého, ktorý nestihol absolvovať základnú alebo strednú školu a pre 
tínedžerov, ktorí sú o 4 roky starší ako je priemerný vek žiaka triedy, do ktorej sa zapisujú. 

Alternatívou k štandardnému formálnemu vzdelávaniu pre tieto zraniteľné skupiny sú 
kurzy zručností ponúkané Národnou agentúrou pre zamestnanosť (ANOFM), ktoré na 
konci ponúkajú certifikát v rôznych profesiách: inštalatér, barman, čašníčka, elektrikár, 
kuchár atď. 

Vyššie uvedené politiky spadajú pod zákon 76 z roku 2002 a nezaoberajú sa presne 
znevýhodnenými pracovníkmi. Neposkytujú účinnú odpoveď na potreby tohto trhu a 
chýba im prispôsobený prístup ku komplexným potrebám nezamestnaných, najmä 
aktualizácia zručností a poskytovanie integrovaných služieb. Súčasné právne predpisy 
neuznávajú úlohu, ktorú by PISP mohli v tejto oblasti zohrávať. Opatrenia pre PISP, ako 
napríklad cielené dotácie pre zamestnanosť a odborné poradenstvo, ktoré sa majú 
spolufinancovať z Európskeho sociálneho fondu, sa implementovali neskoro a často sa 
im nepodarilo zacieliť na väčšinu cieľových skupín a majú obmedzené výsledky, 
krátkodobé, na základe projektov perspektíva. Popri súkromných iniciatívach PISP a 
podnikov sú dokonca aj možnosti verejného vzdelávania dospelých samostatnými 
aktivitami rôznych orgánov (ako je ministerstvo školstva), ktoré nie sú koordinované s 
inými inštitúciami. 

Pri absencii podpory ďalších dôsledkov PISP s podpornou legislatívou sa aktívne 
opatrenia zavedené na trhu práce a spravované okresnými a miestnymi úradmi práce 
dostatočne nezaoberajú zlepšovaním a poskytovaním integrovaných služieb. O národnej 
politike, ktorá by usmerňovala všetkých aktérov zapojených do sektora vzdelávania 
dospelých, sa v súčasnosti na verejnej úrovni nediskutuje. 

f. Srbsko 

Zákon o vzdelávaní dospelých uznáva vzdelávanie dospelých ako súčasť jedinečného 
vzdelávacieho systému Srbska, ktorý dospelým zabezpečuje celoživotné získavanie 
kompetencií a kvalifikácií potrebných pre osobný a profesionálny rozvoj, prácu a 
zamestnanie, ako aj spoločensky zodpovedné správanie. 
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Vzdelávanie dospelých sa realizuje ako formálne, neformálne vzdelávanie a informálne 
vzdelávanie. 

Neformálne vzdelávanie dospelých je v zmysle tohto zákona organizovaný proces 
vzdelávania dospelých založený na špeciálnych programoch na získanie vedomostí, 
hodnôt, postojov, schopností a zručností zameraných na osobnostný rozvoj dospelých, 
prácu a zamestnanie a spoločenské aktivity. Na druhej strane neformálne vzdelávanie 
dospelých je v zmysle tohto zákona procesom samostatného získavania vyššie 
uvedených zručností. Celoživotné vzdelávanie sa považuje za základný princíp procesu 
vzdelávania dospelých a vzťahuje sa na rešpektovanie potrieb a príležitostí dospelých na 
vzdelávanie a rozvoj počas celého života vo všetkých jeho oblastiach. 

Ďalším zákonom, ktorý uznáva celoživotné vzdelávanie ako dôležitý princíp, je zákon o 
národnom kvalifikačnom rámci, ktorý je založený na rovnakých princípoch ako zákon o 
vzdelávaní dospelých a navyše uznáva programy neformálneho vzdelávania, ako napr.: 

● dosiahnutie štandardu odborných kompetencií čiastočne alebo úplne podľa 
kvalifikačného štandardu;; 

● zlepšenie vedomostí, zručností a schopností, pre osobnostný a profesionálny rozvoj 
a spoločensky zodpovedné správanie, zlepšenie kvality života, všeobecného 
vzdelania a kultúry (programy v cudzom jazyku, počítačové programy, programy na 
zlepšenie „soft skills“, zlepšenie mediálnej gramotnosti, programy pre rozvoj 
podnikateľských a vodcovských zručností, zlepšenie a ochrana životných zručností 
atď.); 

● poskytovanie kariérového poradenstva a poradenských služieb. 

g. Slovensko 

Ministerstvo školstva SR vytvorilo Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva 
(2021-2030) ako riešenie potreby systematicky prepájať existujúce podsystémy 
vzdelávania (formálne, neformálne vzdelávanie a informálne vzdelávanie) do funkčných 
vzťahov, otvárať ich a dopĺňať. s celoživotným poradenstvom, aby vyhovovali skutočným 
potrebám občanov, zamestnávateľov, verejnej správy a vzdelávacích inštitúcií.  

Služby kariérového poradenstva poskytované prostredníctvom úradov práce (verejných 
služieb zamestnanosti) sú zamerané na merateľný rozvoj zručností v oblasti riadenia 
kariéry s využitím moderných, multidisciplinárnych metód a informácií o miestnom trhu 
práce. Služby sú ľahko dostupné najmä pre dlhodobo nezamestnaných a súvisia najmä s 
trhom práce. Služby úradov práce však zostávajú nedostupné pre najzraniteľnejšie 
skupiny obyvateľstva (sociálne vylúčené skupiny s nízkym vzdelaním, často bez 
registrácie v sociálnom systéme) a sú neatraktívne pre zamestnaných ľudí, ktorí by mali 
záujem o zmenu povolania. Kariérové poradenstvo pre dospelých je dostupné na úradoch 
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práce, sociálnych vecí a rodiny (zákon o službách zamestnanosti umožňuje poskytovať 
poradenské služby aj „uchádzačom o zamestnanie“, ročne ho však využíva len niekoľko 
desiatok občanov). Hoci počet súkromných poskytovateľov kariérového poradenstva v 
posledných rokoch dynamicky rástol, takéto poradenstvo nie je dostupné pre každého, 
najmä pre zraniteľné skupiny. Výnimkou sú občianske združenia a niektorí poskytovatelia, 
ktorí svoju činnosť zameriavajú špecificky na marginalizované skupiny, ide však o 
ojedinelé prípady. Žiadna inštitúcia systematicky neposkytuje celoživotné poradenstvo 
dospelým v celom rozsahu. Prospešnú prácu v tomto smere vykonávajú stavovské 
organizácie, ktoré združujú poradenské subjekty a vyvíjajú odbornú a propagačnú činnosť 
v oblasti poradenstva. 

Služby kariérového poradenstva sú poskytované ľuďom so zdravotným postihnutím v 
rôznych sektoroch sporadicky a neexistuje špecifický systém pre tento typ podpory. 

h. Doplnkové krajiny  

Rakúsko 

Odborná príprava a vzdelávacie cesty sú v Rakúsku vo všeobecnosti dostupné ľuďom, 
ktorí v súčasnosti nie sú zamestnaní. Vláda môže okrem iného pokryť náklady na odbornú 
prípravu alebo môže získať príspevok na vzdelávanie pre ľudí s nízkou a strednou 
kvalifikáciou. Odborná príprava sa poskytuje aj mladým ľuďom so zdravotným 
postihnutím, sociálne vylúčeným ľuďom a ľuďom so špeciálnymi potrebami, ženám, 
osobám so zdravotným postihnutím a ľuďom so zdravotným postihnutím. Okrem finančnej 
pomoci na odborné vzdelávanie môže byť podpora aj vo forme supervízie alebo 
samotného koučingu. 

 

Belgicko 

Vzdelávanie dospelých ako súčasť vzdelávacieho systému je v Belgicku regionálnou 
kompetenciou, potom sa všetky opatrenia prijímajú a uplatňujú inak vo Flámsku a 
Valónsku. 

Vo Flámsku vedie ľudí k práci VDAB, flámska služba pre sprostredkovanie zamestnania 
a odbornú prípravu. Ponúkajú možnosti školenia, niektoré zadarmo. Organizujú to pre 
všetkých záujemcov VDAB VDAB spolupracuje s GTB na plnení ich poslania 
(Gespecialiseerd Team Bemiddeling – Specialized Team Employment Mediation). Pre 
ľudí, ktorí majú problém získať/udržať si prácu, existujú rôzne organizácie, ktoré ponúkajú 
podporu/školenie pod záštitou „Werkplekarchitecten“, Work Place Architects. Týmito 
organizáciami sú GOB (Gespecialiseerde opleidings- begeleidings- en 
bemiddelingsdienst – Špecializované, odborné, podporné a sprostredkovateľské služby).  
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Vo Valónsku existuje veľa príležitostí na odbornú prípravu pre znevýhodnené osoby, ktoré 
nemajú diplom alebo nehovoria veľmi dobre po francúzsky. Existuje sieť organizácií 
sociálno-profesijnej integrácie, ktoré sa nazývajú CISP (Centres d'Insertion Socio 
Professionnelle). Tieto organizácie sa zameriavajú na poskytovanie základných 
príležitostí na odbornú prípravu pre osoby, ktoré majú veľkú vzdialenosť k trhu práce, čo 
im umožňuje vstúpiť na trh práce alebo vstúpiť do inej odbornej prípravy technických 
zručností. Tieto kurzy sú dostupné najmä pre registrovaných uchádzačov o zamestnanie, 
ktorí nemajú vzdelanie. Niektorí CISP sú tiež podnikmi pracovného výcviku, nazývanými 
EFT (Entreprise de Formation par le Travail). Ľuďom bez diplomu, ktorí majú problémy s 
klasickými tréningovými metódami, ponúkajú striedavý tréningový program. Používajú 
veľmi praktické metódy učenia sa priamo na pracovisku. Okrem toho Agentúra pre 
kvalitný život AVIQ (Agencia pour une Vie de Qualité) schvaľuje a financuje prispôsobené 
školiace moduly a sociálno-profesionálne integračné centrá. Strediská tak môžu ponúkať 
odborné školenia na mieru. 

 

Bulharsko 

V Bulharsku zákon upravuje okrem iného poskytovanie rovnakého prístupu k vzdelávaniu 
a odbornej príprave, a to aj pre znevýhodnených ľudí alebo ľudí so zdravotným 
postihnutím. Agentúra práce zvyšuje zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí zo 
znevýhodnených skupín na trhu práce odborným vzdelávaním, vzdelávaním v kľúčových 
kompetenciách a sociálnych zručnostiach na prekonávanie nezrovnalostí na trhu práce. 
Služba zápisu sa zameriava na nezamestnané osoby (dospelé osoby), ktoré chcú získať 
nový kľúč kompetencie, alebo odbornú kvalifikáciu zaručiť následné úspešné uplatnenie 
sa na trhu práce. Agentúra tiež podporuje integráciu cudzincov, ktorým bol v bežnom roku 
alebo predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch udelený štatút utečenca alebo 
humanitárnej pomoci na trh práce, a to poskytovaním výučby bulharského jazyka, 
odbornej prípravy a poistenia dotovaného zamestnania. Prostriedky na podporu 
zamestnávania znevýhodnených osôb sa okrem iného poskytujú na štipendiá, dopravu a 
ubytovanie nezamestnaných osôb, ktoré sa zúčastňujú vzdelávania v oblasti gramotnosti, 
získavania odbornej kvalifikácie alebo kľúčových kompetencií. 

 

Chorvátsko 

Podľa zákona o odbornej rehabilitácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím 
majú OZP právo na odbornú rehabilitáciu, ktorá okrem iného zahŕňa programy odbornej 
prípravy, vzdelávania, ako aj zdokonaľovania pracovných a sociálnych zručností. 
Odbornú rehabilitáciu organizujú Centrá odbornej rehabilitácie ako verejná organizácia 
alebo v spolupráci centra a vzdelávacej inštitúcie. Od roku 2007 chorvátska vláda 
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implementuje Program resocializácie ľudí s poruchami užívania návykových látok, ktorí 
prešli rehabilitáciou, s cieľom vzdelávania alebo zamestnania a následne ich úspešnej 
resocializácie. Program zahŕňa nasledovné opatrenia: predkvalifikácia a vzdelávanie 
počas alebo po pobyte v rehabilitačnej komunite alebo väzenskom ústave, opatrenia v 
rámci programu ALPM, prípadne iné aktivity na zamestnanie a resocializáciu poskytované 
OOS alebo VÚC. V roku 2017 chorvátska vláda prijala Usmernenia pre implementáciu 
aktívnych politík trhu práce na obdobie rokov 2018-2020. V súlade s týmito usmerneniami 
chorvátska služba zamestnanosti implementuje opatrenia týkajúce sa odbornej prípravy 
a vzdelávania, napríklad dotácie na zamestnanie, vzdelávanie nezamestnaných a 
uchádzačov o zamestnanie, odbornú prípravu na pracovisku, vzdelávanie pre základné 
odborné a sociálne zručnosti (pre dlhodobo nezamestnaných) a stáž /vyučenie. 

 

Francúzsko  

Vo Francúzsku sú vzdelávacie cesty, ako napríklad školy druhej šance pre NEET, 
prístupné pre znevýhodnené osoby. Školy druhej šance vítajú mladých ľudí do 26 rokov, 
ktorí opustili školský systém bez kvalifikácie alebo diplomu. Sú súčasťou opatrení, ktoré 
im majú pomôcť získať prístup ku kvalifikačnej príprave a vstúpiť na trh práce. Školy 
druhej šance ponúkajú trojdielny kurz: rozšírenie základných vedomostí (francúzština, 
matematika, všeobecná kultúra, automatizácia kancelárie, medziľudské zručnosti), 
pracovné stáže (takmer polovica kurzu) a kultúrne a športové aktivity. V závislosti od 
úrovne mladého človeka pri príchode do Školy druhej šance a zavedeného projektu môže 
školská dochádzka trvať od 4 mesiacov do 2 rokov. Ale v priemere trvá vzdelávanie 6 a 
pol mesiaca. Na konci svojho kurzu stážista získa osvedčenie o nadobudnutých 
zručnostiach. 

Francúzsko je tiež jedinou krajinou na svete (spolu so Singapurom), ktorá poskytuje 
legislatívny rámec vo forme individuálnych vzdelávacích účtov (ILA), vo francúzštine 
nazývaných Compte Professionel de Formation, CPF). ILA sú virtuálne individuálne účty, 
v ktorých sa v priebehu času hromadia práva na školenia. Sú individuálne v tom zmysle, 
že zdroje sa zmobilizujú iba vtedy, ak sa školenie skutočne uskutoční. Poskytujú 
individuálne vzdelávacie oprávnenia na školenie. 

 

Grécko 

V Grécku platia štyri hlavné rámce pre vzdelávanie dospelých: 

● Školy druhej šance, ktoré predstavujú inovatívnu verejnú školu vzdelávania 
dospelých s trvaním dvoch akademických rokov. Po úspešnom absolvovaní sa 
vydáva vysvedčenie rovnocenné stredoškolskému diplomu. Učebné osnovy školy 
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sa líšia od učebných osnov bežného vzdelávania, sú flexibilnejšie a riadia sa 
prispôsobenou metodikou vyučovania a hodnotením účastníkov. Školy druhej šance 
boli zriadené v Grécku zákonom 2525/97. Školy druhej šance sú zamerané na ľudí 
nad 18 rokov, ktorí neukončili povinné stredoškolské vzdelanie, s cieľom uľahčiť im 
prístup na trh práce. 

● Centrá celoživotného vzdelávania (LLLC), kde sa realizujú akcie neformálneho 
vzdelávania a najmä akcie všeobecného vzdelávania dospelých. LLLC sú určené 
všetkým nezamestnaným a zamestnaným dospelým. Na zabezpečenie rovnakého 
prístupu k všeobecným vzdelávacím aktivitám pre dospelých bude osobitná 
starostlivosť venovaná príslušníkom sociálne slabších skupín, migrantom a 
obyvateľom odľahlých – neprístupných oblastí. 

● Strediská odborného vzdelávania ponúkajú služby odborného vzdelávania a 
rehabilitácie ľuďom so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojich chránených 
dielní. 

● Odborné vzdelávanie pre ľudí so zdravotným postihnutím od OAED, The Manpower 
Employment Organization je vytvorené výhradne pre dospelých so zdravotným 
postihnutím a poskytuje služby v oblasti vzdelávania a školenia pre zraniteľné 
sociálne skupiny. Oprávnení na účasť sú ľudia s telesným postihnutím, pohybovými 
problémami, organickými chorobami, hluchotou a sluchovým postihnutím, ľahkým 
mentálnym postihnutím, zrakovým postihnutím vrátane slepoty, psychickými 
chorobami. 

 

Taliansko  

Väčšina regiónov poskytuje špecifické školiace kurzy pre ľudí so zdravotným postihnutím 
a často aj pre niekoľko ďalších znevýhodnených kategórií. 

 

Lotyšsko 

Programy odborného vzdelávania a neformálneho vzdelávania organizuje PES (Lotyšská 
verejná služba zamestnanosti) pre registrovaných nezamestnaných a uchádzačov o 
zamestnanie. Dĺžka tréningových programov sa môže líšiť. Účastníci dostávajú finančnú 
podporu počas školenia, ako aj na dodatočné výdavky, ako sú tlmočníci posunkového 
jazyka. Od júna 2020 zlepšiť stav nezamestnaných postihnutých COVID-19  

Štátna agentúra sociálnej integrácie (SIVA) ponúka niekoľko vzdelávacích programov pre 
osoby so zdravotným postihnutím v produktívnom veku (15 až 62). Pracovná rehabilitácia 
zahŕňa viacero odborných vzdelávacích programov, psychosociálnu podporu, liečebnú 
rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie a účelné trávenie voľného času. V SIVA je možné 
získať napríklad odborné základné vzdelanie – používanie počítača. 
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Opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti (MIC) sú zamerané na podporu 
konkurencieschopnosti nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie a ľudí ohrozených 
nezamestnanosťou na trhu práce. MIC zahŕňa kurzy v rozsahu 5-56 akademických hodín, 
E-learningové kurzy pre psychologickú podporu, osvojenie si metód hľadania 
zamestnania a potrebných schopností a zručností požadovaných na trhu práce, napr. 
písanie životopisu.. 

Štátna agentúra pre rozvoj vzdelávania (SEDA) realizuje projekt „Implementácia 
programov odborného vzdelávania pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní a vzdelávajú 
sa“ - cieľom opatrenia je poskytnúť podporu tým mladým ľuďom, ktorí ukončili školu alebo 
odbornú prípravu bez dosiahnutia kvalifikácie a ktorí uspel na trhu práce. 

 

Holandsko 

Samosprávy sú zodpovedné za sociálnu pomoc, reintegráciu, participáciu a vzdelávanie 
dospelých. Vyššie uvedené schémy vrátane WMO a osobného rozpočtu (PGB) ponúkajú 
dodatočnú podporu, keď sa ľudia nemôžu zúčastniť z dôvodu obmedzení. Príkladom sú 
tlmočníci posunkovej reči vo vzdelávacích inštitúciách alebo preprava invalidných vozíkov 
pre osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby pripútané na invalidný vozík. Toto je 
dostupné pre špecifické potreby jednotlivca. Existuje aj rozpočet na vzdelávanie pre ľudí, 
ktorí dostávajú Wajong alebo WIA – dávky v nezamestnanosti. Znevýhodnené osoby bez 
nevyhnutnej kvalifikácie môžu získať odborné vzdelanie. Možnosti sa medzi obcami líšia. 
WMO vychádza v ústrety vykonávaniu starostlivosti obcami a ponúka aj denné aktivity 
(dagbesteding), ktoré vytvárajú cestu na trh práce. 

 

Poľsko 

Vzdelávanie pozostáva z mimoškolskej činnosti zameranej na získanie, doplnenie alebo 
zlepšenie zručností a odbornej alebo všeobecnej kvalifikácie potrebnej na výkon práce, 
vrátane schopnosti hľadať si zamestnanie. Školenie iniciuje a organizuje štát a financuje 
ho Fond práce. Počas školenia má študent nárok na štipendium. Oprávnenými skupinami 
na vzdelávanie sú nezamestnané osoby, uchádzači o zamestnanie, ktorí sú vo 
výpovednej dobe pracovného pomeru alebo služobného pomeru z dôvodov týkajúcich sa 
pracoviska, sú zamestnaní u zamestnávateľa, na ktorý bol vyhlásený konkurz alebo je v 
likvidácii, s výnimkou likvidácie na účely privatizácie, alebo poberá sociálnu dávku z titulu 
baníckeho voľna alebo baníckej sociálnej dávky. Niektorým účastníkom je možné 
poskytnúť sociálnu pomoc. 
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Slovinsko 

V článku 56 slovinskej ústavy sa uvádza, že všetci občania musia mať rovnaké práva a 
príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu. Preto je potrebné poskytnúť ľuďom so 
zdravotným postihnutím rovnaké príležitosti zúčastňovať sa v rámci vzdelávacieho 
systému na pravidelných a špeciálnych programoch na všetkých úrovniach. Zákon o 
umiestňovaní detí so špecifickými potrebami uvádza, že zahŕňa aj „deti, maloletých a 
mladých dospelých so špeciálnymi potrebami a výnimočne aj dospelých vo veku nad 21 
rokov do 26 rokov vrátane, ktorí sa sústavne vzdelávajú v prispôsobených odborných a 
odborné vzdelanie s rovnocenným vzdelávacím štandardom a v špeciálnom 
rehabilitačnom programe a dospelí starší ako 21 rokov do 26 rokov vrátane, ktorí sú 
zaradení do programu vzdelávania a prípravy dospelých v rámci osobitného programu 
pre deti so stredne ťažkými a ťažkými psychickými ťažkosťami.“ Slovinsko preto 
neposkytuje inkluzívne možnosti vzdelávania pre ľudí so stredným a ťažkým zdravotným 
postihnutím, ale skôr alternatívne vzdelávanie prostredníctvom rôznych programov. 
Teoreticky by tieto programy mali poskytovať rovnaký vzdelávací štandard pre všeobecný 
vzdelávací systém tam, kde je to možné. 

 

Španielsko 

V Španielsku existujú rôzne schémy odborného vzdelávania. Rozvoj OVP v Španielsku 
nie je taký vyspelý ako povinné vzdelávanie (do 16 rokov) a univerzita. Vo všeobecnosti 
má v praxi menší rozvoj a konsolidáciu, aj keď existujú regióny s dlhšou trajektóriou, ako 
napríklad Baskicko. Keďže nejde o povinné vzdelávanie, neexistuje zákonná povinnosť, 
alebo aspoň nie tak intenzívne, implementovať opatrenia inkluzívneho vzdelávania 
prostredníctvom podpory, ktorá je vo väčšej miere dostupná v povinnom vzdelávaní: 
pomocní učitelia, adaptačné a hodnotiace testy obsahu, posunkový jazyk interpretácia 
(ILS) atď. 

Pokiaľ ide o ľudí so zdravotným postihnutím, v prípade profilov, ako je napríklad zrakové 
postihnutie, spolupráca organizácií, ako je Španielska národná organizácia pre 
nevidiacich (ONCE), prispieva k lepšej ponuke podporných produktov. Naproti tomu 
špecializované OVP (vrátane miestnych vzdelávacích a náborových agentúr) vo vzťahu k 
rôznym skupinám v znevýhodnených situáciách majú skúsenosti s prispôsobovaním sa 
ich potrebám a požiadavkám podľa rôznych profilov. V prípade zdravotného postihnutia 
lepšie poznajú svoje špecifické potreby a vo väčšej miere prispôsobujú vyučovanie ich 
požiadavkám pomocou rôznych stratégií inklúzie do vzdelávania: okrem iného školenia 
učiteľov, podporné produkty, ILS, osobná asistencia. V skutočnosti časť týchto 
špecializovaných kurzov OVP poskytujú asociácie pre špecifické profily zdravotného 
postihnutia. Na druhej strane univerzity urobili v posledných rokoch veľmi významný 
pokrok v zlepšovaní starostlivosti o študentov so zdravotným postihnutím prostredníctvom 
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poradenstva a podpory v rôznych aspektoch: informovanosť učiteľa, podporné produkty, 
ILS, primerané úpravy v hodnotení, niekedy osobná asistencia a iné. 
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Hlavné zistenia 

 
Celkovo existuje v európskych krajinách veľký počet opatrení zameraných na vzdelávanie 
dospelých, odbornú prípravu, ako aj zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu. Väčšinou sa 
zameriavajú na nezamestnaných a zdravotne postihnutých ľudí, ale v závislosti od krajiny 
sa vzťahujú aj na iné zraniteľné skupiny, ako sú mladí ľudia, ženy, drogovo závislí atď. 
finančné krytie. V niektorých krajinách (napríklad Rumunsko, Severné Macedónsko) 
existujú verejné školy pre dospelých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku, aby 
mali druhú šancu na základné formálne vzdelanie v akomkoľvek veku a sú upravené ako 
vyučovacie hodiny a učebné osnovy tak, aby ich mohli navštevovať dospelí. školu a 
zároveň mať prácu alebo sa starať o deti. 

Okrem toho sa vo väčšine európskych krajín poskytuje odborné vzdelávanie a kariérové 
poradenstvo v rámci špeciálnych foriem zamestnania, konkrétne chránenej a 
podporovanej dielne. Tieto vzdelávacie opatrenia umožňujú znevýhodneným alebo 
zdravotne postihnutým zamestnancom vstúpiť na bežný trh práce alebo alternatívne 
formy zamestnania, alebo v prípade podporovaného zamestnávania ich podporiť na 
bežnom trhu práce, najmä prostredníctvom stáží a školení na pracovisku. S tendenciou k 
posilneniu aktívnych politík trhu práce v Európe sa zvyšujú možnosti odbornej prípravy a 
vzdelávania pre znevýhodnených ľudí v kontexte zamestnanosti. 
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III. Súlad s politikou EÚ a medzinárodnou 
politikou 

 

PISP a sociálne podniky sú čoraz dôležitejšími a vzájomne sa dopĺňajúcimi aktérmi pre 
sociálne a profesionálne začlenenie a inovácie. Model PISP ponúka ľuďom s potrebou 
podpory, ktorí sú najviac postihnutí sociálnymi nerovnosťami, pracovné príležitosti, aby 
mohli získať/reintegrovať dôstojné pracovné podmienky a sociálnu ochranu 
prostredníctvom zamestnania. Tieto príležitosti im poskytujú slušný plat, potrebnú 
kvalifikáciu (ktorá ide ruka v ruke s digitalizáciou našich spoločností), možnosti zvyšovania 
kvalifikácie a rekvalifikácie a umožňujú im lepšie sa začleniť do trhu práce, najmä v 
súčasnom kontexte zelených a digitálne prechody. 

Po prvé, prostredníctvom diverzifikovaných a inovatívnych aktivít PISP priamo a nepriamo 
prispievajú k implementácii viacerých European Pillar of Social Rights principles. Nižšie 
nájdete princípy súvisiace s PISP a krátke vysvetlenie podpory PISP. 

● Vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie: 

PISP ponúkajú kvalifikáciu a odbornú prípravu na pracovisku znevýhodneným 
ľuďom a podporujú celoživotné vzdelávanie. 

● Rovnosť pohlaví 

Presadzovanie rodovej rovnosti zostáva prioritou v sektore sociálnej ekonomiky. 

● Rovnaké príležistosti 

Zamestnávaním a posilňovaním postavenia znevýhodnených a vylúčených ľudí 
prispievajú PISP k znižovaniu nerovností. Cieľom PISP je integrovať ľudí trpiacich 
viacerými sociálnymi a profesionálnymi ťažkosťami, podporovať tých najviac 
znevýhodnených, aby vstúpili na trh práce a dostali prístup k službám a 
príležitostiam. 

● Aktívna podpora zamestnanosti 

PISP ponúkajú pracovné príležitosti najzraniteľnejším ľuďom prostredníctvom silnej 
ekonomickej aktivity a odbornej prípravy založenej na práci a prispievajú k trvalo 
udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju územia v ktorom pôsobia. 
Cieľová skupina PISP je pomerne široká a zahŕňa dlhodobo nezamestnaných ľudí, 
NEET, ženy, ľudí trpiacich závislosťou alebo bývalých väzňov. Špecifický 
pedagogický rozmer PISP umožňuje posilniť pracovníkov, pokiaľ ide o otázky 
zamestnania, ako aj iné profesionálne alebo sociálne ťažkosti. Cesty šité na mieru 
sú navrhnuté pre pracovníkov PISP a podporujú ich prostredníctvom zamestnania 
alebo kvalifikácie v rámci podniku. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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● Bezpečné a adaptívne zamestnanie 

PISP ponúkajú dôstojné pracovné miesta a platy najzraniteľnejších skupín. Získanie 
zamestnania je zvyčajne prvým krokom pre znevýhodnených ľudí pri týmto vstupom 
do spoločnosti, ak poskytneme prístup k základným službám a ochrane sociálnej 
ochrany. PISP poskytujú riešenia na mieru pre pracovníkov, pracujú na zručnostiach 
a schopnostiach osôb podľa osobnej situácie. Možno teda nájsť rôzne riešenia na 
podporu osoby, ako kvalifikácia, učenie sa pracovať, prispôsobený pracovný čas 
atď.. 

● Mzdy 

PISP bojujú proti chudobe pracujúcich a ponúkajú znevýhodneným ľuďom slušné 
platy. Práca a tým aj plat je väčšinou príležitosťou pre tých najviac znevýhodnených 
dostať sa späť do spoločnosti prostredníctvom primeraných životných podmienok. 

● Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov 

Väčšina PISP implementuje participatívny manažment, ktorý zahŕňa silné zapojenie 
pracovníkov do rozhodovacích procesov podniku. Podľa princípu sociálnej 
ekonomiky, jedna osoba jeden hlas, sa PISP snažia vzdelávať a zapájať 
pracovníkov do rozvoja spoločnosti. 

● Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 

PISP stavajú ľudí do jadra svojej práce a pokúšajú sa prispôsobiť ich fungovanie tak, 
aby boli vytvorené vhodné životné podmienky pracovníkov. Flexibilné pracovné 
príležitosti alebo špecifické služby vyvinuté v rámci podniku sú príkladmi 
inovatívnych riešení navrhnutých PISP na podporu rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom. 

● Zdravé, bezpečné a dobre prispôsobené pracovné prostredie a ochrana 
údajov 
PISP zavádzajú prispôsobené pracovné prostredia vzhľadom na potreby 
znevýhodnených ľudí. V niektorých prípadoch PISP zamestnávajú aj ľudí so 
zdravotným postihnutím a prispôsobujú tak pracovné priestory. Pokiaľ ide o zdravie 
alebo bezpečnosť pri práci, PISP nielen spĺňajú normy, ale tiež podporujú 
bezpečnostné správanie a riešenia na pracovisku prostredníctvom participatívneho 
riadenia. Bezpečnostné správanie a riešenia na pracovisku prostredníctvom 
participatívneho manažmentu. 

● Sociálna ochrana 
Sociálna ochrana je silne spojená s pracovnými zmluvami. To je dôvod, prečo sa 
PISP rozhodli ponúkať pracovné príležitosti prostredníctvom pracovnej zmluvy, 
ktorá umožní znevýhodneným ľuďom získať späť svoje práva na sociálnu ochranu. 
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● Podpora v nezamestnanosti 
PISP sa snažia integrovať nezamestnaných, vrátane dlhodobo nezamestnaných, na 
trh práce. ENSIE je presvedčená, že dávky v nezamestnanosti sa musia ľuďom 
prideľovať počas aktivačného obdobia spolu s prispôsobeným sprievodom človeka 
k uplatneniu sa na trhu práce. Skúsenosti pracovníkov PISP skutočne ukazujú, že 
ktokoľvek sa môže v živote stretnúť s určitými sociálnymi, zdravotnými alebo 
profesionálnymi ťažkosťami a môže mať problém opätovne sa začleniť na trh práce 
a do spoločnosti. Ťažkosti vo svojom živote a problémy so začlenením sa na trh 
práce a do spoločnosti. 

● Začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím 
V niektorých krajinách EÚ môžu cieľovú skupinu PISP zahŕňať osoby so zdravotným 
postihnutím. Realizujú sa aj rôzne partnerstvá medzi PISP a chránenými dielňami. 
V skutočnosti je kľúčové ponúknuť všetkým občanom pracovné príležitosti a 
sociálne sprevádzanie. 

Čo sa týka EPSR Action Plan, odporúčané čítanie, ktoré zverejnila Európska komisia v 
roku 2021 ENSIE position on the EPSR Action Plan, alebo zameranie sa na časti, ktoré 
sú pre PISP obzvlášť zaujímavé. 

● Koniec chudoby 

PISP poskytuje znevýhodneným skupinám pracovné alebo školiace príležitosti tým, 
že im umožňujú mať pracovnú zmluvu, a teda aj plat na vlastné životné náklady, čím 
sa znižuje miera chudoby. 

● Kvalitné vzdelávanie a podpora celoživotného vzdelávania 

Prostredníctvom pracovných príležitostí a príležitostí na odbornú prípravu PISP 
ponúka zraniteľným ľuďom technické a odborné zručnosti podporovaním ciest 
celoživotného vzdelávania. 

● Rovnosť pohlaví 

Podpora rovnakých príležitostí a rodovej rovnosti je jedným z horizontálnych cieľov 
PISP. Uplatňovanie rodového hľadiska a podpora politík rozmanitosti je zásadou 
väčšiny sociálnych podnikov. 

● Dôstojná práca a inkluzívny a udržateľný hospodársky rast 

Mnohé PISP predstavujú osvedčené postupy pracovnej integrácie NEET, migrantov, 
žien atď. V situácii vylúčenia. PISP vytvárajú silnú, lokálne ukotvenú ekonomickú 
aktivitu a prispievajú k udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju územia, 
na ktorom pôsobia. Investície do zisku, princíp sociálnej ekonomiky aplikovaný na 
PISP, sa potom reinvestujú v rámci podniku, čo zabezpečuje udržateľný rast. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
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● Udržateľná industrializácia a podpora inovácií 

PISP pôsobia vo veľmi odlišných oblastiach činnosti: od agropriemyslu po textilný a 
odevný priemysel sa vždy snažia vytvárať nové pracovné príležitosti. PISP reagujú 
na miestne potreby inovatívnym spôsobom a tiež vždy hľadajú inovatívne 
ekonomické medzery na rozvoj a udržanie potrieb svojich území. 

● Znížené nerovnosti 

PISP tým, že zamestnávajú a posilňujú znevýhodnené a vylúčené osoby, sú 
skutočným a prenosným príkladom toho, že v rámci spoločnosti môžu existovať tri 
dimenzie trvalo udržateľného rozvoja (hospodársky, sociálny a environmentálny). 

● Udržateľné mestá a komunity 

PISP sa vždy snažia odpovedať na miestne potreby komunity. Mnohé príklady 
pozitívnej spolupráce medzi PISP a miestnymi, zainteresovanými stranami 
umožňujú vybudovať udržateľné prostredie, v ktorom integrácia znevýhodnených 
ľudí neprospieva len jednotlivcovi, ale aj komunite ako celku. Podľa toho sa dá 
hovoriť o práci. 

● Zodpovedná spotreba a výroba 

Väčšina služieb a tovarov poskytovaných PISP je spojená s obehovým 
hospodárstvom, podporuje recykláciu a udržateľné iniciatívy. 

● Klimatická akcia 

V oblasti životného prostredia je aktívnych niekoľko PISP ktoré vykonávajú viaceré 
činnosti spojené so zberom, recykláciou, opätovným využívaním a spracovaním 
odpadu tým, že prispievajú k boju proti zmene klímy. 

Čo sa týka iniciatív v oblasti zručností, ktoré boli naposledy prijaté alebo v súčasnosti 
prijíma Európska komisia, ako je pakt pre zručnosti, mikrocertifikáty a individuálne 
vzdelávacie účty (ILA), sú veľmi dôležité pre rozvoj celoživotného vzdelávania a mohli by 
čiastočne zmeniť spôsob, akým sa uznáva práca PISP. 

Najmä pokiaľ ide o iniciatívu Európskej komisie na odporúčanie ciest zvyšovania 
kvalifikácie, ENSIE zverejnila svoju spätnú väzbu here. Najdôležitejšie sú nasledujúce: 

ENSIE víta iniciatívu na podporu prístupu k základným zručnostiam pre dospelých s 
nízkou kvalifikáciou a chce zdôrazniť, že PISP by boli tiež ideálnym prostredím na 
zlepšenie kompetencií pre dospelých patriacich do znevýhodnených skupín, a to aj pokiaľ 
ide o dlhodobé školenie zamestnancov. Zvyšovanie kvalifikácie by malo byť dostupné pre 
ľudí v pracovnom prostredí aj mimo neho. Pracovisko, ktoré je miestom, kde dochádza k 
sociálnej interakcii, je prostredím, ktoré prispieva k rozvoju potrebnej práce a kľúčových 
odborných a sociálnych zručností. Pracovné prostredie teda na jednej strane poskytuje 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12637-Improving-adults-basic-skills-Upskilling-pathways-recommendation%E2%80%9D-evaluation/F1656971_en
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príležitosť na rozvoj niektorých kľúčových zručností a na druhej strane môže byť využité 
ako didaktické prostredie na reagovanie na pedagogické ciele. Inými slovami, PISP môžu 
poskytnúť sériu každodenných situácií, ktorým konkrétne čeliť a uviesť do praxe to, čo sa 
učia. 

Ako príklady toho, ako sú niektoré krajiny analyzované súčasným výskumom vo 
všeobecnosti v súlade s politikou EÚ a medzinárodnou politikou, sú sugestívne 
nasledujúce prípady. 

a. Írsko 

Národná politika sociálneho podnikania pre Írsko (2019 – 2022) je jednou z iniciatív 
zameraných na podporu celej škály organizácií, ktoré poskytujú služby komunitám alebo 
sa zaoberajú sociálnymi problémami. Ďalšie politické iniciatívy budú zahŕňať Stratégiu na 
podporu komunitného a dobrovoľníckeho sektora v Írsku a novú národnú stratégiu 
dobrovoľníctva. Sociálne podniky tiež prispievajú k dosahovaniu politických cieľov cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja OSN. Cieľom týchto cieľov je zabezpečiť udržateľnejšiu, 
prosperujúcejšiu a mierovú budúcnosť do roku 2030 ukončením chudoby, ochranou 
prírodného prostredia, riešením nerovnosti a posilnením ľudských práv v Írsku a na celom 
svete. 

b. Rumunsko 

Rumunsko prezentuje organizácie PISP ako dôležitého partnera pre národné programy 
financované z ESF a ESF+. 

Podniky sú stálym ekonomickým aktérom v prístupe k finančným prostriedkom a ich 
využívaní s cieľom priniesť sociálne zmeny na existujúci trh práce a/alebo zabrániť 
budúcim generáciám predčasne ukončovať školskú dochádzku. Prostredníctvom svojich 
programov pracovnej integrácie a hospodárskej činnosti PISP v Rumunsku neustále 
podporujú štyri zo šiestich hlavných prioritných oblastí definovaných ESF+: 

● Podpora mladých ľudí, ktorí boli obzvlášť zasiahnutí krízou COVID-19 – zdroje ESF+ 
pomôžu týmto mladým ľuďom nájsť si kvalifikáciu, kvalitnú prácu a zlepšiť si 
vzdelanie a odbornú prípravu; 

● Pomoc deťom v núdzi vyčlenením zdrojov ESF+ na cielené akcie na boj proti 
chudobe detí a podpora najzraniteľnejších v spoločnosti, ktorí trpia stratou 
zamestnania a znížením príjmu, vrátane poskytovania potravín a základnej 
materiálnej pomoci najodkázanejším; 

● Rekvalifikácia a zvyšovanie kvalifikácie ľudí pre prechod na zelené a digitálne 
hospodárstvo; 
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● Budovanie kapacít pre sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti 

Okrem toho PISP veľmi často sledujú nadnárodné iniciatívy a politiky, z ktorých 
najvýznamnejšie sú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN. Medzi najrelevantnejšie pre 
aktivity PISP patria: 

● Slušná práca a hospodársky rast 
●  Znížená nerovnosť  
● Žiadny chudoba 
● Kvalitné vzdelanie  
● Rovnosť pohlaví 
● Zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby. 

Opatrenia na podporu implementácie prvých troch vyššie uvedených cieľov sa vzťahujú 
na celosvetové PISP vzhľadom na ich poslanie a víziu, pričom Rumunsko nie je výnimkou 
tohto pravidla. 

V Rumunsku má cieľ „Kvalitné vzdelávanie“ vyšší počet aktivít zo súkromného a 
mimovládneho sektora, vrátane mnohých PISP, väčšinou v zaostalých dedinských a 
marginalizovaných oblastiach, ktorým chýba základná školská infraštruktúra. Vzhľadom 
na vyššiu zraniteľnosť žien z Rumunska, najmä pokiaľ ide o osamelé matky, je cieľ 
„rodovej rovnosti“ aktuálny pre mnoho PISP, ktoré sa snažia poskytnúť ženám bezpečné 
prostredie, kde si môžu rozvíjať sociálne a profesionálne zručnosti 

Hoci PISP v Rumunsku pomáha s nižšou mierou ako v iných krajinách EÚ s celosvetovým 
cieľom „Zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby“, väčšina z nich poskytovaním 
zberných služieb pre rôzne druhy odpadových materiálov, ako sú IT zariadenia, plasty 
atď. 

c. Srbsko 

Sociálne podnikanie je dôležitým prvkom procesu európskej integrácie Srbska do EÚ, 
pretože je jedným z kľúčových nástrojov rozvoja ľudského kapitálu a transformácie 
sociálnej politiky v Srbsku. V kontexte európskej integrácie sa dva hlavné strategické 
dokumenty javia Program reformy zamestnanosti a sociálnej politiky (ESPRP) a Program 
hospodárskej reformy (PHR).Tieto dokumenty uznávajú dôležitosť PISP ako jedného z 
potenciálnych riešení sociálnej nerovnosti – hlavnej výzvy pre inkluzívny ekonomický rast 
a celkový sociálny pokrok. PHR špecificky definuje štrukturálne reformy týkajúce sa trhu 
práce, politiky zamestnanosti a sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, ako aj 
obehového hospodárstva. 

Početné výzvy, ktorým čelí politika zamestnanosti v Srbsku, súvisia s vysokou 
všeobecnou mierou nečinnosti a nízkou mierou zamestnanosti, vylúčením zraniteľných 
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skupín z formálneho trhu práce, potrebou posilniť úlohu politiky zamestnanosti, 
segmentovaným trhom práce, štrukturálnou nezamestnanosťou, vysokou nečinnosťou. a 
nezamestnanosť mladých ľudí. 

Odporúčania Rady pre hospodárske a finančné záležitosti EÚ v rámci PHR sú zamerané 
najmä na problém vysokého podielu neformálnej nezamestnanosti v rôznych odvetviach, 
najmä v poľnohospodárstve. Ukázalo sa, že ESRPP v procese integrácie do EÚ je 
neadekvátna implementácia, preto by prioritou malo byť poskytovanie primeraných 
finančných a inštitucionálnych zdrojov na rozvoj zamestnanosti a sociálnej politiky. 

Okrem PISP je dôležité aj to, že EÚ zaradila vzdelávanie ako primárny nástroj pri 
dosahovaní rozvojových a strategických cieľov. Preto sa systémy vzdelávania dospelých 
musia prispôsobiť požiadavkám sociálno-ekonomického rozvoja a ponúkať vzdelávanie a 
vzdelávanie, ktoré sú prispôsobené rôznym skupinám dospelých a ich špecifickým 
potrebám vedomostí a zručností. To vyzdvihuje vzdelávanie dospelých a vzdelávacie 
organizácie, ktoré sa stávajú základom pre celoživotné vzdelávanie a snahy o 
implementáciu rôznych sociálno-ekonomických a vzdelávacích politík. 
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IV. Verejné uznanie sektoru PISP 
 

 

Ako je uvedené v prvej kapitole, PISP v celej Európe sú formálne uznávané v rôznych 
formách av rôznom rozsahu, od neuznania až po špecifické právne uznanie PISP. V 
dôsledku toho sa aj postupy uznávania právnych predpisov/politík líšia v závislosti od 
krajiny. Mnohé vlády formulujú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby boli oficiálne 
uznané. Najčastejšie ide o prevahu osobného/sociálneho vplyvu nad kapitálom, 
rozdeľovanie ziskov, ktoré nie je v súlade s poskytovaním kapitálu a oddanosť sociálnym 
sektorom a nezávislosť od verejnej moci. 

a. Maďarsko 

Sociálne podniky v Maďarsku sú zachytené v disparite právnych foriem, zdrojov príjmov, 
oblastí činnosti, charakteristík práce, modelov riadenia a regionálneho rozdelenia. Pre 
všetky sociálne podniky neexistuje spoločná definícia ani právna forma. Preto chýbajú 
údaje na odhad počtu a typu sociálnych podnikov existujúcich na území, a to aj napriek 
existencii Maďarského centrálneho štatistického úradu (HCSO) zaradeného do sektora 
sociálneho podnikania. Takzvané sociálne podniky sa tiež uchyľujú k diverzifikovaným 
zdrojom financovania, ktoré sa opierajú o podporu centrálneho alebo obecného štátu 
(vrátane štatutárneho financovania alebo financovania založeného na dotáciách), príjmy 
zo súkromných podporných činností alebo verejnoprospešných služieb (vrátane zmlúv na 
dodávku špecifických štátne tovary a/alebo služby) alebo ich obchodná činnosť. Pôsobia 
najčastejšie v strednom Maďarsku a v hlavnom meste (okrem sociálnych družstiev). 
Podiel týchto organizácií na národnom HDP – bez započítania sociálnych družstiev 
predstavuje cca 2,1 %. 

V súčasnosti neexistuje konsenzus o definícii sociálneho podniku v maďarskom 
ekosystéme a – s výnimkou rehabilitačných podnikov, do ktorých sú zapojení ľudia so 
zdravotným postihnutím – sú uznávaní ako poskytovatelia vzdelávania dospelých. 

Neexistujú žiadne špecifické zákony upravujúce sociálne podniky, ktoré môžu mať všetky 
druhy právnych foriem. 

Legislatíva poskytuje rôznym právnym formám uvedeným vyššie štatút verejnej 
užitočnosti, čo im môže poskytnúť právo na rôzne daňové výhody. 
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b. Írsko 

Írsko predstavilo národnú politiku sociálneho podnikania na roky 2019 – 2022 v júli 2019. 
Cieľom politiky je podporiť rast sociálnych podnikov v rozsahu a vplyve. Politika stanovuje 
sériu 26 záväzkov zo strany vlády v rámci nasledujúcich troch cieľov rozvoja sociálneho 
podnikania na obdobie rokov 2019-2022: 

● Budovanie povedomia o sociálnom podnikaní 

●  Rast a posilňovanie sociálneho podnikania  

● Dosiahnutie lepšieho zosúladenia politík. 

Úloha sociálnych podnikov v Írsku sa začína presadzovať aj v iných častiach vládnych 
politík vrátane „Akčného plánu o odpade pre obehové hospodárstvo“ a stratégie „Budúce 
pracovné miesta“, ktoré zdôrazňujú úlohu sociálneho podniku v úspešných ekonomikách. 
. 

V Írsku neexistuje žiadne špecifické právo obchodných spoločností pre sociálne 
podnikanie. Sociálne podniky majú mnoho rôznych právnych foriem. Najbežnejšou by 
bola „spoločnosť obmedzená zárukou“, často s charitatívnym štatútom. 

c. Severné Macedónsko 

Existujúci právny systém v Severnom Macedónsku neuznáva ani nereguluje sociálne 
podniky a zatiaľ neexistuje jednotné chápanie tohto pojmu. V súčasnosti sú subjekty, ktoré 
tvoria spektrum sociálnych podnikov v Severnom Macedónsku, rôznorodé. Pre sociálne 
podniky neexistujú špecifické inštitucionálne formy. Absencia regulačného rámca však 
nemá negatívny vplyv ani nebráni rozvoju praxe sociálneho podnikania v krajine využívajú 
rôzne právne formy, ktoré sú upravené špecifickými právnymi aktmi v rámci 
macedónskeho regulačného rámca, ako napríklad: 

● Združenia  

● Chránené pracovné dielne 

●  Družstvá. 

Prevládajúcou právnou formou sociálneho podniku je však združenie. Niektoré z právnych 
foriem majú potenciál rozvíjať sa ako sociálne podniky, zatiaľ čo iné sa môžu ľahko 
odkloniť od praxe sociálneho podnikania v inom právnom prostredí. 
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d. Portugalsko 

Sociálna politika a politika zamestnanosti v Portugalsku sú na národnej úrovni. Napriek 
tomu, že neexistuje právne uznanie PISP, organizácie sociálnej ekonomiky konajú v 
oblasti pracovnej integrácie svojich príjemcov. 

Od roku 1998 do roku 2015 platil formálny zákon WISE/PISP, ktorý bol adresovaný 
zraniteľným skupinám týkajúcim sa zamestnania: ľuďom s nízkou kvalifikáciou, s 
nevýhodami v sebaúcte, nedostatočným systémom podpory a špecifickými zdravotnými 
problémami a/alebo závislosťou od drog, ktorí zároveň , boli dlhodobo nezamestnaní 
(vyhláška č. 348-A/98 z 18. júna). Toto opatrenie sa považovalo za aktívnu politiku 
zamestnanosti, aj keď išlo o model prechodu, s obdobím do 6 mesiacov školenia a do 2 
rokov ako pracovník v PISP. 

Počas poslednej hospodárskej krízy s úspornými opatreniami bol tento zákon zrušený. Aj 
keď neexistuje právny rámec pre PISP, sociálna ekonomika Portugalska dnes de facto 
zahŕňa PISP, ktoré majú aspoň jeden z dvoch osobitných štatútov – IPSS Štatút 
(Súkromné inštitúcie sociálnej solidarity) a Štatút ONGPD (mimovládne organizácie pre 
zdravotne postihnutých), ktorý je doplnkom k právnej forme sociálnej ekonomiky. Tento 
štatút je uznaním od štátu, ktorý poskytuje dotácie na zabezpečenie svojej zodpovednosti 
ako sociálneho štátu. Portugalsko má aj osobitnú právnu formu – družstvá sociálnej 
solidarity – ktoré majú štatút ekvivalentný IPSS; tieto typy družstiev vznikli s cieľom 
zameraným prevažne alebo výlučne na sledovanie cieľov všeobecného záujmu vrátane 
začlenenia zraniteľných skupín prostredníctvom práce. 

e. Rumunsko 

V roku 2015 Rumunsko prijalo zákon o sociálnej ekonomike (zákon 219/2015). Na 
základe tohto zákona sú organizácie sociálnej ekonomiky založené na súkromných 
dobrovoľných a solidárnych iniciatívach s vysokou mierou autonómie, zodpovednosti a 
obmedzeného rozdeľovania zisku. Sociálne podniky a sociálne podniky s pracovným 
zaradením (PISP) sú jediné dva typy organizácií, ktoré zákon z roku 2015 formálne 
uznáva s verejnými povinnosťami a výhodami. Pre každý z nich musia organizácie splniť 
súbor vopred definovaných kritérií, aby mohli získať certifikát od verejných orgánov, ktorý 
uvádza typ podnikov, ktoré zastupujú. Rumunský zákon o sociálnom hospodárstve sa 
viac zameriava na nový typ organizácií, sociálne podniky a PISP, pričom ignoruje družstvá 
a iné formy súkromnej iniciatívy, ktorých cieľom je sociálna zmena. Napriek tomu mnohé 
organizácie, ktoré fungujú a identifikujú sa ako sociálne podniky alebo PISP, o certifikáciu 
uznania nežiadajú. Zákon z roku 2015 a jeho rámec z HG 585/2016 stanovuje viac 
povinností ako výhod. Ekonomické požiadavky a vopred definovaný počet zraniteľných 
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zamestnancov pre PISP je veľmi často ťažké kontrolovať, pretože väčšina sociálnych 
podnikov z Rumunska nemá udržateľné zdroje príjmov, ale závisí od roka na rok od 
súkromných financií. 

Národné plány vzdelávania dospelých sa vypracúvajú bez účasti cieľových osôb a 
mimovládnych organizácií aktívnych v práci so znevýhodnenými skupinami, 
poskytovateľov sociálnych služieb a sociálnych podnikov. Sociálno-profesionálne 
integračné služby nie sú uznávané ako sociálne služby alebo služby zamestnanosti, takže 
nemajú prospech z podpory verejných politík zamestnanosti zameraných na 
znevýhodnených pracovníkov.  

Mnohé verejné inštitúcie sociálnych služieb sa spoliehajú na poskytovateľov PISP pri 
pracovnej integrácii, vzdelávaní a profesionalizácii zraniteľných skupín, ktoré sa ťažko 
integrujú na otvorenom trhu práce. Aj keď sú jediným stálym verejným partnerom PISP v 
programoch pracovného vzdelávania, tieto miestne sociálne služby v komunitách 
častejšie úplne chýbajú. V takýchto prípadoch majú miestni partneri PISP na identifikáciu 
potenciálnych dospelých študentov mimovládne organizácie, ktoré podporujú miestne 
komunity a lepšie rozumejú ich potrebám tým, že s nimi každodenne úzko spolupracujú. 
Ďalším dôležitým partnerom pre väčšinu PISP v Rumunsku je súkromný sektor. 
Súkromné spoločnosti zvyčajne podporujú programy pracovnej integrácie nákupom 
tovarov a služieb od organizácií PISP, ktoré sú certifikované ako autorizované chránené 
jednotky, a veľmi často ponúkajú finančnú podporu a sponzorstvo pre podniky, ktoré 
nemôžu mať finančnú stabilitu a zároveň poskytujú vzdelávacie integračné programy bez 
legislatívnych opatrení. výnimky. 

f. Srbsko 

Pokiaľ ide o inštitucionálny rámec a verejné politiky celoživotného vzdelávania, jediným 
verejným orgánom na centrálnej úrovni, ktorý sa priamo zaoberá sociálnymi podnikmi, je 
pracovná skupina Ministerstva práce, zamestnanosti, veteránov a sociálnych vecí. 
Ministerstvo pracovalo na návrhu zákona, ale neprispievalo priamo k rozvoju sociálneho 
podnikania prostredníctvom systému podpory. Nakoľko však doterajšie právne formy sú 
pre sociálne podniky väčšinou nevyhovujúce a málo podnetné, väčšina z nich vznikla vo 
forme združení. Ďalším dôvodom je, že väčšina iniciatív pochádza z neziskového sektora. 
Preto sa prijatie osobitnej legislatívy, ktorá sa bude priamo týkať uznávania PISP, 
považuje za potrebné a prospešné v každom zmysle. Tento proces by sa mal začať 
novelizáciou existujúcich zákonov s cieľom rozšíriť priestor pre rozvoj sociálneho 
podnikania vo všeobecnosti a umožniť jeho udržateľnosť. Keď sa na tom dôkladne 
popracuje, PISP budú mať silný základ na priaznivú prácu na posilňovaní hospodárstva 
a politiky zamestnanosti. Keďže v niektorých zákonoch už existujú náznaky, ktoré 
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odkazujú na rozvoj odvetvia, tieto zákony by sa mali zmeniť a doplniť, aby sa tieto už 
definované formy ďalej rozvíjali. 

g. Slovensko 

Cieľom zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je vytvárať 
vhodné podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku. 
Za týmto účelom zákon vo svojich častiach zriaďuje subjekty sociálnej ekonomiky, 
podniky v širšej sociálnej ekonomike (sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom), 
organizácie sektora sociálnej ekonomiky, poskytujúce podporu podnikom v širšej 
sociálnej ekonomike, resp. vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v 
oblasti sociálnej ekonomiky. Subjekty PISP spolupracujú s mimovládnym sektorom na ad-
hoc báze, keď sú oslovené ako partneri v projekte. V rámci rozvoja sociálnych podnikov 
bol v programovom období 2014-2020 realizovaný národný projekt Inštitútu sociálnej 
ekonomiky Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v 
rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Subjekty soc. ekonomiky spolupracujú s 
mimovládnym sektorom na ad-hoc báze, keď sú oslovené ako partneri v projekte. V rámci 
rozvoja sociálnych podnikov bol v programovom období 2014-2020 realizovaný národný 
projekt Inštitútu sociálnej ekonomiky Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Cieľom 
projektu je vytvorenie a overenie úpravy podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v 
Slovenskej republike na základe zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a 
sociálnych podnikoch ao zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V rámci aktivít projektu vzniká sieť podporných regionálnych centier sociálnej ekonomiky. 
Časť tohto projektu pomohla vybudovať podpornú infraštruktúru pre rozvoj sociálnej 
ekonomiky na Slovensku. Ide o vzdelávanie a prípravu zamestnancov inštitúcií verejných 
služieb zamestnanosti, ktorí sa podieľajú na rozvoji regionálnej zamestnanosti. 
Regionálne centrá sú vytvorené na poskytovanie podpory potrebnej na zakladanie a 
rozvoj sociálnych podnikov/PISP. 

h. Doplnkové krajiny  

Rakúsko 

V Rakúsku neexistuje žiadny právny štatút špecifický pre PISP, typológia je založená buď 
na právnom štatúte podnikov uznaných ako „verejnoprospešné“ podniky, pričom sa 
rozlišuje medzi združeniami, verejnoprospešnými spoločnosťami s ručením obmedzeným 
a družstvami, alebo na finančnej podpore pre PISP. V Rakúsku sú PISP financované 
väčšinou prostredníctvom AMS/SMS na základe „projektov“, ktoré môžu byť poskytnuté 
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SÖB-, GBP alebo BEE. Okrem toho podnikom, ktoré spĺňajú určité kritériá sociálnej 
inklúzie, môžu fondy AMS a Arbeitplus (P3) udeliť certifikáty („Gütesiegel für soziale 
Unternehmen“), ktoré sú uznané v programe riadenia kvality EÚ (EFQM) ako „Uznané za 
výnimočnosť“.  Špecifická právna definícia má svoj prínos pre formálne uznanie PISP a 
môže byť v budúcnosti čoraz dôležitejšia, najmä pokiaľ ide o financovanie z EÚ. PISP by 
pravdepodobne z takejto právnej definície prospela, pokiaľ ide o metódy školenia, 
zastúpenie v sieti sociálnej inkluzivity, ako aj školenia a vzdelávanie smerom k sociálnej 
inklúzii (štúdium na prácu v/pre PISP) a odborné školenia (ktoré PISP zabezpečujú 
znevýhodnení ľudia). Menej definovaný štatút PISP zjednodušuje spoluprácu s AMS, 
SMS a inými (vládnymi) aktérmi, keďže financovanie môže byť vypracované viac podľa 
projektu. 

 

Belgicko 

Od roku 2014 sú všetky politiky týkajúce sa sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky 
prijímané autonómne každým regiónom (Flámsko, Valónsko a Brusel). 

Vo Flámsku vládnu podporu sociálnym podnikom a PISP upravujú rôzne vyhlášky. Prvý 
z nich podporuje sociálne podniky vo všetkých typoch a oblastiach 
(Ondersteuningsdecreet). Ostatné sa obmedzujú na oblasť bezprostredných služieb 
(Lokale diensteneconomie) (od 1. januára 2015) a napokon od januára 2019 Collectief 
maatwerk nahradila predpisy pre chránené a sociálne dielne (Beschutte werkplaatsen en 
Sociale werkplaatsen). 

Na to, aby boli podniky vo Valónsku uznané ako EI pre znevýhodnených pracovníkov 
(integračné spoločnosti, typický model PISP), IDESS (iniciatívy rozvoja zamestnanosti v 
blízkom sektore sociálnych služieb) alebo ETA (spoločnosti organizujúce prácu 
prispôsobenú osobám so zdravotným postihnutím), musia spĺňať určité kritériá, ktoré sú 
stanovené v rôznych nariadeniach vlády. Tieto podmienky sa týkajú napríklad sociálneho 
cieľa a hospodárskej činnosti spoločnosti, počtu zamestnaných znevýhodnených alebo 
zdravotne postihnutých ľudí a opatrení, ktoré sa majú prijať na ich podporu. 

 

Bulharsko 

Proces právneho uznania PISP je opísaný v nedávno prijatom zákone o podnikoch 
sociálnej a solidárnej ekonomiky (2019), ktorý určuje dva typy sociálnych podnikov: triedu 
A a triedu A+. Sociálne podniky triedy A potrebujú vykonávať sociálnu činnosť vytvárajúcu 
spoločenskú pridanú hodnotu, zapájať zamestnancov do rozhodovania, vynakladať viac 
ako 50 % a najmenej 3 834,69 EUR na vykonávanie sociálnej činnosti alebo účely a 
zamestnávať najmenej 30 % a najmenej tri osoby znevýhodnených alebo zdravotne 
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postihnutých pracovníkov. Sociálne podniky triedy A+ (spĺňajúce všetky požiadavky 
definície EÚ v súvislosti s ekonomickou, sociálnou a inkluzívnou dimenziou riadenia) 
musia navyše pôsobiť v obciach s nadpriemernou mierou nezamestnanosti, vynakladať 
viac ako 50 % a nie menej ako 38 346,90 EUR na prenos vykonávať sociálnu aktivitu 
alebo mať počas posledných šiestich mesiacov nepretržite zamestnaných aspoň 30 
znevýhodnených osôb. Ďalšími právnymi formami sú špecializované podniky a družstvá 
osôb so zdravotným postihnutím. Zákon o osobách so zdravotným postihnutím (2019) im 
dáva právne uznanie, ak sú uvedené v určitých zákonoch a registroch, vyrábajú tovary 
alebo poskytujú služby a majú relatívny podiel ľudí s trvalým zdravotným postihnutím v 
závislosti od druhu zdravotného postihnutia. Ústredia chráneného zamestnávania môžu 
projektovo zriaďovať špecializované podniky, družstvá osôb so zdravotným postihnutím 
alebo akákoľvek právnická osoba. 

 

Chorvátsko 

V Chorvátsku chýba oficiálna definícia a štatút, ako aj nízka úroveň uznania týchto 
subjektov, pokiaľ ide o sociálne podniky alebo sociálne podniky pracovnej integrácie. Aj 
keď pre sociálne podniky neexistuje špecifická právna forma, sociálne podniky môžu 
využívať viacero právnych foriem, väčšinou družstvá (vrátane veteránskych družstiev 
sociálnej práce) alebo spoločnosti s ručením obmedzeným (dcérske spoločnosti 
združení). Oprávnené formy zahŕňajú aj nadácie a súkromné inštitúcie sociálnej 
starostlivosti, ale tie sú buď zriedkavé (nadácie a chránené dielne), alebo nie sú vnímané 
ako sociálne podniky (inštitúcie sociálnej starostlivosti). Sociálne podniky sú regulované 
viacerými zákonmi v závislosti od právnych foriem, v ktorých fungujú. Súčasné právne 
predpisy, ktoré môžu byť relevantné pre sociálne podniky, zahŕňajú zákon o združeniach, 
zákon o družstvách, zákon o obchodných spoločnostiach, zákon o nadáciách a zákon o 
všeobecne prospešných organizáciách. Relevantné môžu byť aj iné právne predpisy, ako 
napríklad zákon o pracovnej rehabilitácii a zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím 
a zákon o verejnom obstarávaní. Osobitná legislatíva navrhnutá tak, aby uznávala PISP 
na národnej a/alebo regionálnej úrovni, by bola prospešná, pretože by im dala jasnejší 
status, umožnila by uznanie v rámci sociálneho štátu (čo by podporilo začlenenie do 
príslušných stratégií a akčných plánov) a čo je dôležité, umožnilo by im to. využiť európske 
fondy. Na druhej strane, dôležitejšie by bolo širšie uznanie politiky. 

 

Francúzsko 

Francúzsko bolo priekopníkom vo vývoji konceptu „sociálnej ekonomiky“, v roku 1979 
vydalo prvý obežník, ktorý uznal PISP. Prvý verejný program, ktorý podporuje sociálne 
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podniky, bol prijatý v roku 1985. Hoci formalizácia stanov PISP je oficiálne datovaná v 
roku 1991. 

V septembri 1998 nová fiškálna smernica chráni PISP, ktoré rozlišujú rôzne druhy 
zdaňovania (hlavne pre združenia) v závislosti od ich „lukratívneho“ charakteru. V roku 
2005 verejné orgány uznali PISP za zainteresované strany v boji proti nezamestnanosti. 
Prijatím rámcového zákona venovaného SSE v roku 2014 Francúzsko vytvára finančnú 
reformu pre PISP (so zvýšením verejnej pomoci). Okrem združení, družstiev, vzájomných 
spoločností a nadácií, ktoré sa tradične považujú za základ sociálnej ekonomiky, zákon 
otvára oblasť SSE aj súkromným spoločnostiam, ktorých hospodárska činnosť je 
zameraná na spoločenskú prospešnosť, pokiaľ ich riadenie a organizácia rešpektovať 
súbor podmienok, týkajúcich sa napríklad najmä obmedzeného prerozdeľovania zisku. 

 

Grécko 

Prvá typológia PISP v Grécku bola formálne uznaná článkom 12 zákona 2716/1999 o 
„rozvoji a modernizácii služieb duševného zdravia“ vo forme SCLL (KoiSPE). SCLL sú 
zamerané na sociálno-ekonomickú integráciu a pracovné začlenenie jednotlivcov s 
problémami duševného zdravia a sú definované svojím charakterom ako podniku s 
komerčným statusom, ale aj ako jednotky duševného zdravia. O mnoho rokov neskôr 
zákon 4019/2011 inštitucionalizoval sociálnu a solidárnu ekonomiku v Grécku, pričom 
okrem iných foriem sociálnych podnikov zaviedol SCE of Integration (KoinSEpEntaxis), 
PISP typológiu sledujúcu výlučne pracovnú integráciu znevýhodnených ľudí. Existujú dve 
formy integračných SCE, a to SCE pre integráciu zraniteľných skupín a SCE pre 
integráciu špecifických skupín. Zákon bol v roku 2016 nahradený zákonom 4430/2016, 
ktorý je platný dodnes. SCLL sa automaticky považujú za SCE integrácie. Najnovšia 
forma PISP bola zavedená článkom 143 zákona 4600/2019 pod právnou formou SCI 
(KoiSEn), podobne ako forma SCLL. SCI sa zameriavajú na sociálno-ekonomickú 
integráciu a pracovnú inklúziu jednotlivcov s problémami so zneužívaním návykových 
látok, ktorí sa zúčastňujú alebo ukončili programy sociálneho začlenenia podľa zoznamu 
organizácií. Pôsobia ako podnik, zapojený do komerčných aktivít, ale aj ako jednotka 
sociálnej inklúzie. Poľnohospodárske družstvá žien boli prvýkrát zavedené podľa zákona 
921/1979 a ich právne postavenie sa niekoľkokrát zmenilo, naposledy článkom 2 zákona 
4384/2016, ktorý zaviedol osobitné ustanovenia pre ženské poľnohospodárske družstvá. 
Ich členstvo tvoria výlučne ženy. 

 

Taliansko 

V Taliansku zákon 381/1991, ktorý reguloval sociálne družstvá – zďaleka najväčšiu formu 
sociálneho podniku v Taliansku – na národnej úrovni za predpokladu, že môžu nielen 
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ponúkať služby osobnej starostlivosti (takzvané „sociálne družstvá typu A“ ), ale 
zamestnávajú aj znevýhodnených pracovníkov v podnikateľskej činnosti (tzv. „sociálne 
družstvá typu B“). Zamestnaní znevýhodnení ľudia musia tvoriť 30 % pracovnej sily.  

Sociálne družstvá pre pracovnú integráciu využívajú niektoré špecifické a dodatočné 
stimulačné opatrenia k tým, ktoré sa poskytujú všeobecne pre družstvá. Pre 
znevýhodnených pracovníkov dochádza aj k zníženiu príspevkov na sociálne 
zabezpečenie. Druhé dôležité ustanovenie zákona 381/1991 sa týka možnosti, aby 
verejné orgány uzavreli dohovory s družstvami pracovnej integrácie zamerané na 
zamestnávanie znevýhodnených ľudí. Podľa zákona č. 381/1991 boli vo všetkých krajoch 
schválené aplikačné normy, ktoré 1) definovali pravidlá pre vytváranie regionálnych 
registrov sociálnych družstiev a 2) poskytovali ďalšie stimulačné opatrenia. Počnúc rokmi 
2005 (zákon 118/2005) a 2006 (legislatívna vyhláška 155/2006, uplatňovanie legislatívy 
z roku 2005) bol tiež zavedený a neskôr revidovaný zákonom 106/2016 a následne 
legislatívnou vyhláškou 112/2016. Toto nariadenie umožnilo sociálnym družstvám, ktoré 
sa zaoberajú službami sociálnej starostlivosti (a teda nie sociálnym družstvám pre 
pracovnú integráciu), vykonávať činnosti služieb zamestnanosti (v podstate „podporované 
zamestnávanie“) a zaviedlo širšiu definíciu znevýhodnenia pre nedružstevné podniky 
sociálneho začlenenia na základe definície EÚ. V skutočnosti sú prípady sociálnych 
podnikov pracovnej integrácie iných ako sociálne družstvá v Taliansku veľmi obmedzené. 

 

Lotyšsko 

Od roku 2014 podstatné zmeny v právnom rámci určujú fungovanie a rozvoj sociálnych 
podnikov. V Lotyšsku je koncept sociálneho podniku integrovaný do strategických 
politických dokumentov – do Stratégie trvalo udržateľného rozvoja Lotyšska do roku 2030 
a do Národného plánu rozvoja Lotyšska na roky 2014 – 2020, v ktorom je definovaný ako 
jedna z 98 možností implementácie aktivity. „slušnej práce“. Dňa 30. októbra 2014 kabinet 
ministrov podporil návrh koncepcie „O možnostiach implementácie sociálneho podnikania 
v Lotyšsku“, ktorá predpokladá spustenie pilotného projektu v rámci projektu fondov 
Európskej únie otestovať a určiť najlepšie riešenia pre vznik a rozvoj sociálnych podnikov. 
Na to, aby sociálne podniky v Lotyšsku vznikali, ich fungovanie bolo úspešné a aby sa 
rozširovali, je potrebný právny rámec, ktorý poskytne kritériá na získanie štatútu 
sociálneho podniku a postupy, ako aj predpisy, ako bude štát podporovať tento typ 
podnikania. Podporné opatrenia pre PISP sú vypracované v súlade s projektom ESF 
Opatrenie 9.1.1.3 „Podpora sociálneho podnikania“ Operačného programu „Rast a 
zamestnanosť“ Špecifický cieľ podpory 9.1.1. „Zvýšiť začlenenie znevýhodnených 
nezamestnaných na trh práce“. 
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Holandsko 

V Holandsku neexistuje osobitný právny rámec pre PISP, ale rôzne zainteresované strany 
zdôraznili potrebu osobitnej právnej formy na optimálne dosiahnutie svojich cieľov. 
Dôležitým krokom k legislatívnemu návrhu bolo oznámenie o konzultácii zo strany 
ministerstva hospodárstva a klímy v marci 2021. Vyhradená právna forma pre sociálne 
podniky by posilnila uznanie a uznanie, zisk by zostal zachovaný pre budúci rozvoj a 
expanziu sociálnych podnikov. podnik. Zaručilo by to aj rozdelenie zisku a podávanie 
správ o sociálnych vplyvoch, potenciálne by prilákalo investorov alebo obchodné 
transakcie a poskytlo by kvantitatívnejšie informácie o mieste a rozsahu sociálnych 
podnikov. Argumentom na zachovanie status quo je, že sociálnym podnikom sa v 
priebehu rokov darí dobre a dochádza k nárastu sociálnych podnikov, čo môže 
naznačovať, že špeciálna právna forma nie je potrebná. Okrem toho sa objavila obava zo 
„sociálneho prania“. Aby sa zabránilo sociálnemu praniu, mali by sa merať sociálne 
výnosy a sociálny vplyv, aby sa určila „sociálnosť“ podnikov a mohli by sa zaviesť prísne 
požiadavky na podávanie správ. Výhody právneho rámca by sa vzťahovali aj na PISP. 
Byť rozpoznateľný pre obchodné vzťahy by mohol prilákať nové zmluvy alebo investície, 
čo by umožnilo spoločnostiam PISP rásť a posilniť ich podiel na trhu. To by tiež mohlo 
potenciálne posilniť vzťah medzi soc. podnikmi, samosprávami a UWV, pokiaľ ide 
napríklad o verejné obstarávanie a partnerstvá. 

 

Poľsko 

Nový KPRES (Národný program rozvoja sociálnej ekonomiky KPRES), ktorý bol prijatý v 
roku 2019, z hľadiska definície mení okrem iného aj rozsah koncepcie subjektov sociálnej 
ekonomiky. Subjekty sociálnej ekonomiky v oblasti družstiev zasa obmedzuje len na 
zamestnanecké družstvá a medzi subjekty sociálnej ekonomiky zaraďuje zariadenia 
chráneného zamestnávania. Neformálne iniciatívy sa považovali za prostredie sociálnej 
ekonomiky. Vláda tiež pracuje na návrhu zákona o sociálnej a solidárnej ekonomike, ktorý 
má okrem iného vymedziť sociálne podniky a upraviť postavenie sociálneho podniku, jeho 
činnosť a s tým súvisiace práva. Významnou udalosťou v roku 2017 bola novela zákona 
o sociálnom družstve, ktorá okrem iného zaviedla mnohé zariadenia pri vytváraní a 
fungovaní sociálnych družstiev, ako aj využívanie rôznych právomocí a štátnej podpory 
zo strany sociálnych družstiev. Zavedenie povinných foriem konzultácií so 
zamestnancami, ako aj povinnosť zabezpečiť zachovanie požadovanej účasti osôb zo 
skupín ohrozených sociálnym vylúčením medzi členmi družstva nielen pri jeho vzniku, ale 
aj pri jeho činnosti. , malo za následok, že sociálne družstvo sa stalo jedinou právnou 
formou, ktorá podľa stanov spĺňa kritériá sociálneho podniku oprávňujúce na získanie 
podpory z Európskeho sociálneho fondu. Vďaka tomu je sociálne družstvo zároveň 
jedinou právnou formou, ktorá zo zákona spĺňa kritériá subjektov, na ktoré môže byť účasť 
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vo verejnom obstarávaní obmedzená § 138p zákona o verejnom obstarávaní. Napriek 
tomu sa zdá, že v právnej oblasti je stále viac výziev ako dosiahnutých výsledkov. 
Najdôležitejšou výzvou v najbližšej budúcnosti bude prijatie zákona, ktorý má za cieľ 
definovať sféru sociálnej ekonomiky. Ďalšou výzvou je úprava otázok ako dane, najmä 
DPH, štátna pomoc či zjednotenie práv pre všetky sociálne podniky bez ohľadu na právnu 
formu. 

 

Slovinsko 

Medzi riešeniami zložitého stavu zamestnanosti v minulosti vznikli rôzne formy sociálnych 
podnikov, medzi nimi aj slovinský ekvivalent PISP. PISP však nie sú formálne uznané ako 
kategória, ale označujú sa ako centrá zamestnanosti, spoločnosti pre ľudí so zdravotným 
postihnutím a sociálne podniky, ktoré sa ďalej delia na nadácie, inštitúcie, družstvá alebo 
iné. Existuje množstvo sociálnych podnikov a iných foriem zamestnania, ktoré spĺňajú 
všetky kritériá PISP, ale sú ťažko rozpoznateľné pre zložitosť situácie. Akýkoľvek PISP 
alebo sociálny podnik v Slovinsku je nezisková právnická osoba. Každý takýto subjekt 
môže získať štatút sociálneho podniku za predpokladu, že spĺňa určité kritériá, ako sú 
ekonomické a nehospodárske aktivity, obmedzené rozdeľovanie zisku členom alebo 
akcionárom, nezávislosť ziskových spoločností, právnické osoby riadené verejným 
právom alebo miestne komunity. a účasť a demokratické rozhodovanie. Okrem toho musí 
napríklad definovať spôsob riadenia sociálneho podniku založený na rovnosti; určiť, či 
sociálny podnik zapája do práce aj dobrovoľníkov ako aj spôsob účasti zainteresovaných 
strán na riadení (konzultácia, povinné stanovisko a pod.) atď. 

 

Španielsko 

V Španielsku sa rozlišujú tri hlavné právne a organizačné formy ako PISP: podniky na 
integráciu zamestnanosti, špeciálne centrá zamestnanosti (CEE) a družstvá sociálnej 
iniciatívy. Tento typ spoločnosti bol právne založený v súlade s ustanoveniami zákona 
44/2007 a zákona LISMI (zákon o sociálnej integrácii ľudí so zdravotným postihnutím z 
roku 1982). Existujú 4 legislatívne texty, ktoré sú relevantné v oblasti sociálnej ekonomiky 
a rôznych typov PISP v Španielsku. Zákon 5/2011 o sociálnej ekonomike (2011) nevytvoril 
(a ani neupravil) nový typ právnickej osoby, ale jednoducho zoskupil subjekty s 
konkrétnymi právnymi formami a postavil ich pod univerzálne hodnoty, akými sú 
nadradenosť osoby nad kapitálom, tzv. rozdeľovanie ziskov, ktoré nie je podľa 
kapitálového zabezpečenia a oddanosti sociálnym sektorom a nezávislosti od verejnej 
moci. Zákon č. 44/2007 o podnikoch na integráciu do zamestnania upravuje, že PISP 
poskytujú zamestnanie, orientáciu a vzdelávanie najmä osobám ohrozeným sociálnym 
vylúčením. Musia byť splnené ďalšie kritériá, ako sú minimálne doby zamestnania a 
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sadzby, cieľové skupiny a investovanie prebytkov. Špeciálne centrá zamestnanosti (CEE) 
definované kráľovským dekrétom 2273/1985 a kráľovským dekrétom 469/2006 sa musia 
primárne zamerať na poskytovanie plateného zamestnania pracovníkom so zdravotným 
postihnutím a na uľahčenie ich prístupu na trh práce. Môžu ich vytvárať orgány verejnej 
správy (priamo/v spolupráci), subjekty alebo fyzické osoby, právnické osoby alebo 
združené spoločnosti s právnou spôsobilosťou na podnikanie. V závislosti od právneho 
postavenia zakladajúceho orgánu môžu byť CEE verejné alebo súkromné ziskové alebo 
neziskové centrá. Napokon zákon 27/1999 zo 16. júla o družstvách uznáva 12 typov 
družstiev, ktoré môžu získať kvalifikáciu „Družstvo sociálnej iniciatívy“. Prakticky všetky 
regióny okrem Kanárskych ostrovov vypracovali svoje vlastné nariadenia o družstvách. 

 

Nižšie uvedená tabuľka odráža syntézu existujúcich právnych rámcov pre uznávanie 
PISP v rámci 19 skúmaných európskych krajín. 

Krajiny Existujúci 
právny rámec 
pre PISP od  

Pre PISP 
neexistuje 

žiadny alebo je 
nedostatočný 
právny rámec 

 
 

Poznámky 

 
Rakúsko 

- žiadny - 

Belgicko 2014 - Existujú regionálne 
politiky 

Bulharsko 2019 -  
Chorvátsko - žiadny  
Francúzsko 1979 - - 
Grécko 1999 - - 
 
Maďarsko 

- - Výnimka: rehabilitačné 
podniky pre ľudí so 

zdravotným postihnutím 
Írsko 2019 - Je to politika, nie 

konkrétny zákon 
Taliansko 1991 - - 
Lotyšsko 2014 - - 
Holandsko - - - 
Severné 
Macedónsko 

- - Existujú právne uznané: 
združenia, chránené 
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pracovné dielne 
Družstvá. 

Poľsko 2019 - - 
Portugalsko - - V rokoch 1998-2015 

existoval osobitný zákon 
pre PISP. Zákon je v 
súčasnosti zrušený. 

Rumunsko 2015 - - 
Srbsko - - - 
Slovensko 2018 - - 
Slovinsko - - - 
Španelsko 2007   
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Hlavné zistenia 

 
Z 19 európskych krajín, ktorých partneri projektu zdokumentovali v aktuálnej správe, 11 z 
nich (57,89 %) má právny rámec na uznávanie PISP na národnej alebo regionálnej úrovni, 
zvyšných 42,11 % študovaných krajín nemá adekvátnu národnú legislatíva / politika na 
definovanie právneho postavenia PISP alebo, v niekoľkých prípadoch, dokonca 
neexistuje ani nekonsenzus týkajúci sa konceptu sociálnych podnikov. Nižšie uvedený 
obrázok zobrazuje tieto údaje: 

 

 

 
 

 



                                                                                         
 
 
 

Grant Agreement: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 
58/ 108 

 

V. Siete a vzájomná podpora PISP 
 

 

Na základe účelu projektu Net-Works pomôcť partnerom pri vytváraní nových národných 
a/alebo regionálnych sietí poskytovateľov pracovného vzdelávania dospelých tým, že im 
poskytneme kľúčové znalosti a nástroje organizačného manažmentu, nižšie môžete nájsť 
existujúce siete na národnej úrovni. a európskej úrovni z krajín partnerov projektu ako 
východiskový bod pre modelovanie novej siete. 

a. Maďarsko 

Nasledujúce organizácie sa snažia podporovať vzájomnú spoluprácu a založili určité 
federácie obhajujúce právne formy a spolupracujú v rámci rovnakých oblastí činnosti, aj 
keď nie sú PISP. 

● The National Federation of Social Enterprises (SzoSzöv) zahŕňa 44 členských 
organizácií v Maďarsku a bola založená s cieľom vytvoriť sieť a propagovať model 
sociálnych podnikov na celoštátnej úrovni. 

● Céhálózat je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá od roku 
2006 poskytuje sociálne služby najmä ľuďom so zdravotným postihnutím. Sieť 
zahŕňa 66 organizácií s rovnakým profilom a záujmom, ktoré lobujú za práva osôb 
so zdravotným postihnutím, najmä za rovnaké práva, pracovné príležitosti atď. 

● IFUA Nonprofit Partner sa zameriava na rozvoj neziskových organizácií a 
sociálnych podnikov zvýšením ich efektívnosti, efektívnosti a sociálneho vplyvu, ako 
aj posilnením ich udržateľnej prevádzky. IFUA uľahčuje spoluprácu medzi 
neziskovými organizáciami, dobrovoľníkmi a firemnými partnermi. 

● TAVOSZ je národná sieť sociálnych podnikov v Maďarsku, oficiálne uznaná ako 
záujmová reprezentácia. Členmi združenia sú sociálne podniky, ktoré okrem svojho 
spoločenského poslania vykonávajú hodnototvornú činnosť zamestnávanie 
znevýhodnených občanov. Asociácia pomáha svojim členom dosiahnuť 
konkurencieschopné podmienky riadenia spoločným presadzovaním/zastupovaním 
spoločného profesionálneho záujmu, rozvíjaním spoločnej stratégie a lobovaním. 

b. Írsko 

● Irish Social Enterprise Network (ISEN) - národná sieť sociálnych podnikov v Írsku. 
Kľúčové piliere „Sieť, advokácia a vzdelávanie“. ISEN, najväčšia otvorená a 
inkluzívna sieť pre sociálne podniky, je írskym zástupcom ENSIE. ISEN je tiež 
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členom DIESIS, Euclid Network a Social Value International. ISEN spolupracuje so 
sociálnymi podnikmi na formulovaní dialógu medzi sektormi vrátane kampane 
BuySocial. Ide o prácu na verejnom obstarávaní sa sektor v posledných rokoch stále 
viac zaujíma. Irish Social Enterprise Network sa väčšinou zaoberá vytváraním sietí 
a spájaním sociálnych podnikov a zainteresovaných strán s cieľom podporiť 
konverzáciu a vybudovať dôveru v sektore. 

● The Wheel - národné združenie pre komunitné a dobrovoľnícke, charitatívne a 
sociálne podniky v Írsku. „Sme írske národné združenie komunitných a 
dobrovoľníckych organizácií, charitatívnych organizácií a sociálnych podnikov. Sme 
registrovaná charitatívna organizácia v Írsku a sme jedineční v našej úlohe 
„jednotného kontaktného miesta“ pre čokoľvek súvisiace s charitatívnym a 
neziskovým sektorom. Naša vízia: Chceme vidieť prosperujúcu komunitu a 
dobrovoľnícky sektor v srdci spravodlivého a spravodlivého Írska. Naši členovia: 
Inšpirovaní a splnomocnení našimi členmi zastupujú, podporujú a spájajú neziskové 
organizácie, od najmenšej komunity a dobrovoľníckych skupín až po najväčšie 
charitatívne organizácie a sociálne podniky. 

● Community Resources Network Ireland (CRNI) - „Írska sieť komunitných 
organizácií na opravu, opätovné použitie a recykláciu“. „Našou víziou je Írsko, kde 
slovo ‚odpad‘ neexistuje a kde celá naša komunita ťaží zo sociálnej, 
environmentálnej a ekonomickej hodnoty všetkých opätovne použiteľných zdrojov. 
Naším cieľom je podporovať trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo založené na 
komunite ako praktický a efektívny spôsob riešenia rastúceho problému s odpadom 
v Írsku. 

● Social Enterprise Republic of Ireland (SERI) - založená v roku 2020. Organizácia 
má štyri piliere, ktoré zahŕňajú: reprezentáciu, informovanosť, podporu a vzťahy. 
"Našou víziou je, aby Írsko malo prostredie svetovej triedy pre prosperovanie 
sociálnych podnikov." „Naším poslaním je presadzovať sektor a našich členov, ktorí 
reprezentujú a propagujú náš kolektívny hlas na národnej a medzinárodnej úrovni. 

● The Irish Local Development Network CLG (ILDN) - Írska sieť miestneho rozvoja 
CLG (ILDN) je zastupiteľským orgánom írskych miestnych rozvojových spoločností 
(LDC). Týchto 49 neziskových skupín buduje inkluzívne, živé komunity a lepšie 
životné šance pre ľudí v každej časti Írska. Pomáhajú komunitám a znevýhodneným 
osobám/skupinám s osobným rozvojom a blahobytom, sociálnou inklúziou, školením 
a umiestňovaním do zamestnania, podnikaním a sociálnym podnikom, rozvojom 
komunity, environmentálnymi a klimatickými opatreniami. 

● Irish Rural Link: Irish Rural Link (IRL) - vznikla v roku 1991 a je národnou sieťou 
organizácií a jednotlivcov bojujúcich za trvalo udržateľný rozvoj vidieka v Írsku a 
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Európe. IRL, nezisková organizácia, teraz priamo zastupuje viac ako 600 
komunitných skupín s kombinovaným členstvom 25 000. 

● Community Creating Jobs (CCJ) je národným kolektívom rovnako zmýšľajúcich 
jednotlivcov, ktorí sa spojili, aby odpovedali na výzvy vyplývajúce z úpadku ich 
komunít. Ide o celoštátne hnutie, ktoré chce urobiť niečo pozitívne a inovatívne na 
riešenie problémov nezamestnanosti a nedobrovoľnej migrácie. Cieľ bol jasný: 
Misia: Spolupracovať s komunitami, štátnymi agentúrami, súkromným a 
diaspórovým sektorom s cieľom vytvoriť 10 pracovných miest v každej komunite a 
20 000 v celej krajine do roku 2020. Vízia: Stať sa vedúcou 
národnou/medzinárodnou dobrovoľníckou organizáciou v oblasti spolupráce, 
koordinácie a riadenia vytváranie pracovných miest v komunitách na ostrove Írsko. 

c. Severné Macedónsko 

V Severnom Macedónsku v súčasnosti de facto neexistujú siete PISP pôsobiace na 
národnej alebo regionálnej úrovni. Z pohľadu širšej sociálnej ekonomiky sú však aktéri s 
potenciálom stať sa PISP a prevziať vedenie tejto iniciatívy dosť rôznorodí: 

● MVO – väčšinou právne formy združení a nadácií;  
● Družstvá vrátane poľnohospodárskych družstiev;  
● Chránené dielne;  
● Živnostníci a iné formy obchodných spoločností; 
● Neformálne solidárne iniciatívy a mladí podnikatelia. 

d. Portugalsko 

Jedným zaujímavým príkladom týkajúcim sa sietí PISP v Európe je história RESIT v 
Portugalsku. V súčasnosti v pevninskom Portugalsku neexistuje žiadna formálna sieť 
PISP, aj keby existovala sieť, ktorá sa skončila v roku 2020. RESIT – Rede de Empresas 
Sociais de Inserção pelo Trabalho (Sieť PISP) začala v roku 2011 v dôsledku potreby 
konsolidovaných PISP sieť v Portugalsku a bola vytvorená ako neformálna sieť zdola 
nahor. Jeho účelom bolo podporovať vytváranie sietí s cieľom posilniť synergiu akcií pre 
pracovné začlenenie zraniteľných osôb. V roku 2017 mal RESIT desať národných 
organizácií ako členov (Quintão, Martinho e Gomes, 2017) a pripojil sa k európskej sieti 
a stal sa členom ENSIE. Tento európsky rozmer pomohol udržať sieť aktívnu a európske 
projekty poskytli momenty zviditeľnenia verejnosti, ktoré prispeli k lobovaniu a 
presadzovaniu. RESIT skončil po 9 rokoch, keď už nebola nádej na uznanie v národnom 
pláne. Malo to však veľa pozitívnych dopadov, konkrétne zvýšenie dôvery medzi 



                                                                                         
 
 
 

Grant Agreement: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 
 

 
61/ 108 

 

partnermi a udržiavanie neformálnych spoluprác a predovšetkým posilnenie minimálne 
dvoch partnerov pri integrácii aplikácií a príslušných európskych projektov popri A3S. 

e. Rumunsko 

RISE Romania (Rumunská sieť sociálnych podnikov) je hlavnou sieťou, ktorá 
zhromažďuje podniky pracovnej integrácie v Rumunsku. Bola založená v roku 2012 av 
súčasnosti má 12 členov, ktorí pôsobia v oblasti integrácie zraniteľných osôb na trh práce. 

Sieť bola vytvorená s cieľom vytvoriť udržateľné prostredie pre založenie a rast 
organizácie PISP v Rumunsku. 

Pôvodne mala pokryť chýbajúcu legislatívu týkajúcu sa PISP a sociálnej ekonomiky vo 
všeobecnosti, no teraz sa sieť snaží pomôcť sociálnym podnikom ľahko sa orientovať a 
získať prístup k legislatívnym výhodám, ktoré majú od roku 2015. 

RISE poskytuje prostredie, ktoré pomáha PISP zlepšovať ich aktivity zhromažďovaním 
rôznych typov sociálnych podnikov do komunity, kde môžu zdieľať skúsenosti, know-how 
a zdroje v prospech ľudí a komunít celkovo. 

Byť súčasťou väčšej siete oprávňuje jej členov, aby mali silnejší hlas u súkromných a 
verejných partnerov a súdržnejšie posolstvo pre širokú verejnosť týkajúce sa aktivít a 
výhod podniku pracovnej integrácie. 

V súčasnosti sa RISE usiluje stať sa funkčnejším a nezávislejším aktérom v ekonomike 
tretieho sektora a jej hlavným cieľom v krátkodobom strednodobom horizonte je 
spolupracovať s verejnými orgánmi na lepšom legislatívnom pracovnom rámci, ktorý by 
povzbudil sociálne podniky k rozvoju ďalších aktivít. v prospech ľudí. 

f. Srbsko 

● The Coalition for the Development of Social Entrepreneurship bola založená v 
roku 2010 ako neformálna sieť organizácií občianskej spoločnosti zapojených do 
rozvoja solidárnej ekonomiky, ktoré sa rozhodli spojiť svoje pracovné metódy a 
znalosti s cieľom prispieť k rozvoju sektora. Dnes je zaregistrovaná ako Koalícia pre 
rozvoj solidárnej ekonomiky založená Európskym hnutím v Srbsku (EMinS), 
Iniciatívou pre rozvoj a spoluprácu (IDC) a Smart Collective, Trag Foundation. 
CoSED má aj svoju Databázu sociálnych podnikov, ktorá zhromažďuje viac ako 50 
sociálnych podnikov. Koalícia sa zasadzuje za udržateľnú spoločnosť založenú na 
solidárnom hospodárstve, ktoré umožňuje a podporuje ekonomickú, sociálnu a 
politickú participáciu občanov. Presadzuje vytvorenie stimulačného rámca pre rozvoj 
solidárnej ekonomiky a sociálneho podnikania v Srbsku prostredníctvom informácií, 
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obhajoby a budovania kapacít. CoSED sa od samého začiatku zameriava na 
poskytovanie podpory a zlepšovania podnikania mnohých sociálnych podnikov, ako 
aj na propagáciu príkladov dobrej praxe, ktoré by povzbudili ostatných k podobným 
iniciatívam. Koalícia sa aktívne zapája do diskusie o verejných politikách, preto sa 
zúčastnila ako súčasť pracovnej skupiny pre prípravu zákona o sociálnom podnikaní 
a zaviazala sa prijať komplexnú politiku, ktorá by reagovala na potreby sektor 
holisticky. 

● Social Economy Network Serbia (SENS) bola založená v roku 2011 a je jedinou 
národnou sieťou, ktorá združuje sociálne podniky. SENS združuje 30 členov, medzi 
ktoré patria združenia občanov, spoločnosti pre odbornú rehabilitáciu osôb so 
zdravotným postihnutím, spoločnosti s ručením obmedzeným a družstvá. Sieť SENS 
sa zameriava na vzdelávanie, poradenstvo a propagáciu vo všetkých fázach začatia 
a vedenia podnikateľskej činnosti člena. Poskytuje tak členom potrebné informácie 
o sektore a ponúka vzdelávacie materiály a vzdelávanie v oblasti podnikania. SENS 
tiež zohráva významnú úlohu pri spolupráci PISP s inými sektormi prostredníctvom 
lobovania subjektov verejného a súkromného sektora, poskytovania poradenstva a 
pomoci pri zabezpečovaní nových zdrojov financovania. Taktiež sa ich úloha uznáva 
ako zásadná pri zvyšovaní povedomia verejnosti o problematike sociálnej a 
pracovnej izolácie. 

 
● The Association of Enterprises for Professional Rehabilitation and 

Employment of Persons with Disabilities (UIPS) je dobrovoľné, nezávislé, 
podnikateľské, profesijné, mimovládne a neziskové združenie podnikov na odbornú 
rehabilitáciu a zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Pre toto združenie 
existuje silná iniciatíva zapojiť sa do siete SENS a prispieť tak k spoločnému 
poslaniu. 
UIPS zastupuje záujmy podnikov pre profesionálnu rehabilitáciu a zamestnávanie 
osôb so zdravotným postihnutím s cieľom podnecovať, podporovať a uľahčovať ich 
rozvoj. Jej víziou je bojovať proti diskriminácii na trhu práce a snažiť sa poskytnúť 
ľuďom so zdravotným postihnutím rovnaké príležitosti na odbornú prípravu a 
zamestnanie. 
 

● IRIS Network, bola založená v roku 2012 a je jedinou regionálnou sieťou, ktorá 
združuje poskytovateľov sociálnych služieb organizácií občianskej spoločnosti v 
juhovýchodnej Európe. V súčasnosti spája 200 členských organizácií, ktoré 
poskytujú rôzne typy sociálnych služieb rôznym zraniteľným skupinám: ľuďom so 
zdravotným postihnutím, deťom a mládeži v ohrození, ženám, ktoré sa stali obeťami 
násilia v rodine, utečencom, žiadateľom o azyl atď. Sieť IRIS sa zameriava na 
podporu úlohy neziskových poskytovateľov sociálnych služieb a poskytovanie 
najrelevantnejších informácií svojim členom z oblasti sociálnej inklúzie, 
poskytovania sociálnych služieb a pod. IRIS ponúka svojim členom vzdelávacie 
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materiály, odborné školenia, študijné zájazdy, prístup ku grantom, výmeny 
vedomostí. 

g. Slovensko 

● ASSE Slovakia je združenie, ktoré združuje a presadzuje záujmy sociálnych 
podnikov na miestnej, regionálnej, regionálnej a národnej úrovni. Asociácia 
subjektov sociálnej ekonomiky - ASSE ako strešná organizácia sektora sociálnej 
ekonomiky (v zmysle zákona č. 112/2018) vznikla prirodzene z potreby 
predstaviteľov jednotlivých organizácií zastupovať a zastupovať záujmy sociálnych 
podnikov na Slovensku. Poskytuje konzultácie a školenia pre členské organizácie, 
spája ich s potenciálnymi klientmi a zastupuje ich na stretnutiach so zástupcami 
ministerstiev. 

● ASES SK si kladie za cieľ byť platformou pre spoluprácu všetkých, ktorým aktivity 
prispievajú k rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku, ako aj pre spoločné 
pôsobenie vo všetkých dôležitých oblastiach, ktoré nás spájajú. Sociálna ekonomika 
a najmä sociálne podnikanie je v plienkach, a hoci už dnes existuje dobrá legislatíva, 
nebude sa dať plne implementovať, ak nebude mať podporu verejných orgánov. 

h. European 

ENSIE je Európska sieť podnikov sociálnej integrácie, ktorej poslaním je zastupovanie, 
udržiavanie a rozvoj sietí a federácií pre PISP v rámci Európy. Ciele ENSIE sú: 

● Posilniť silu aktérov v podnikoch ekonomickej sociálnej integrácie prostredníctvom 
výmeny medzi členskými organizáciami; 

●  Stimulovať spoluprácu a partnerstvá podporovaním správnych postupov, výsledkov 
výskumu, nových aplikácií;  

● Organizovať výmenu informácií o legislatívnej národnej a miestnej politickej úrovni 
medzi členskými organizáciami;  

● Reprezentovať sieť a propagovať všetky jej aktivity na všetkých príslušných 
európskych úrovniach;  

● Rozpracovať príspevky a návrhy s cieľom podieľať sa na definovaní európskej 
politiky proti sociálnemu vylúčeniu;  

● Rozvíjať úzku a pevnú spoluprácu s ostatnými európskymi sieťami aktívnymi v 
sociálnej ekonomike s cieľom dosiahnuť synergické výsledky. 
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Stanovy ENSIE sú doplnkovým základným kameňom, ktorého účelom je propagácia 
osvedčených postupov, rozširovanie príspevkov a vytváranie návrhov s cieľom pripraviť 
cestu pre jej účasť na definovaní európskej politiky v boji proti sociálnemu vylúčeniu. 

ENSIE zhromažďuje 29 národných, regionálnych a miestnych sietí v 21 krajinách po celej 
EÚ (+ Srbsko a Moldavsko), čo predstavuje celkovo 3 000 PISP zastupujúcich 187 000 
znevýhodnených pracovníkov. 
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VI. Financovanie 
 

Uznanie schopnosti PISP riešiť závažné problémy nezamestnanosti viedlo k navrhnutiu špecifických politických opatrení na 
úrovni EÚ, národnej a miestnej úrovni zameraných na podporu spustenia a konsolidácie PISP. Jednou z kategórií 
pracovných politík na zvýšenie pracovných príležitostí sú politiky odmeňovania, ktoré sú navrhnuté tak, aby povzbudili 
podniky, aby zamestnávali znevýhodnených pracovníkov tým, že im kompenzujú nižšiu produktivitu zamestnaných 
znevýhodnených pracovníkov alebo náklady na nábor a odbornú prípravu. Verejné granty a dotácie sú najbežnejšími 
spôsobmi podpory PISP. V členských štátoch EÚ je však potrebné zaznamenať značné rozdiely v závislosti od konkrétneho 
cieľa platných politických opatrení (napr. podniky – výlučne PISP/všetky MSP vrátane PISP – alebo integrované 
znevýhodnené osoby). 

Podpora PISP sa poskytuje aj prostredníctvom zníženia daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktorých cieľom je 
znížiť náklady na prácu každého zamestnaného znevýhodneného pracovníka. 

Typológia 
fiškálnych výhod 

Národná úroveň 
 

Regionálna úroveň 
 

Poznámky (informácie o pravidlách vrátane % 
uplatneného fišk. prerušenia) 

Oslobodenie od 
dane z príjmu 

právnických osôb 
(zo zisku) 

Áno pre všetky typy 
PISP v Rakúsku,  
Belgicku  
a Lotyšsku 
 

- - 

Áno, ale len pre 
niektoré typy PISP 
v Bulharsku, 
Chorvátsku, 
Grécku, Taliansku 
a Španielsku 

 Nie pre všetky typy 
PISP vo všetkých 
európskych krajinách 
okrem niektorých 
prípadov v Taliansku, 
ako aj pre družstvá 
sociálnej iniciatívy a 
špeciálne centrá 

Príklad: Španielsko, pre všetky spoločnosti: 
Najdôležitejšie zníženie sa týka prijímania 
pracovníkov so zdravotným postihnutím. Odpočet 
celej kvóty sa pohybuje od 9 000 do 12 000 EUR 
na každú osobu / rok zvýšenia priemerného počtu 
pracovníkov so zdravotným postihnutím závislosti 
od úrovne. 
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zamestnanosti (CEE) v 
Španielsku 

 
Družstvá sociálnej iniciatívy zvyčajne patria do 
kategórie „chránených družstiev“ na účely zákona 
20/1990 o daňovom režime družstiev: Zníženie 
chránených družstiev predstavuje 20 % výsledkov 
družstiev. Medzi osobitne chránenými môže 
dosiahnuť 50 % kvóty.  
 
Sloboda odpisovania nového umoriteľného 
investičného majetku nadobudnutého v lehote 
troch rokov odo dňa jeho zápisu do registra 
družstiev.  
 
Na regionálnej úrovni má regionálna vláda 
Navarry a Baskicka svoj vlastný daňový režim a 
kompetenciu v súvislosti s touto daňou. Iné 
regionálne vlády nemajú regulačnú právomoc vo 
veciach dane z príjmu právnických osôb alebo 
dane z pridanej hodnoty, ale majú nad časťou 
dane z príjmu fyzických osôb a iných daní 
 

Áno pre typológiu 1 
a 2 v Maďarsku. 
Niektoré prípady pre 
de facto PISP 

- Áno, združenia a nadácie, Neziskové spoločnosti 
ako verejnoprospešné organizácie. Vylúčené 
sociálne družstvá. 
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Áno pri typológii 2 a 
3 v Severnom 
Macedónsku 

- Neziskovým organizáciám (vrátane 
mimovládnych organizácií, náboženských a 
humanitárnych organizácií, odborov, politických 
strán a pod.) sa zdaňujú príjmy z ich 
podnikateľskej činnosti (ak nejaké existujú), ak ich 
celkové ročné príjmy sú vyššie ako 1 mil. MKD. 
DPPO by sa vypočítalo ako 1 % z celkových 
ročných výnosov z podnikateľskej činnosti, 
znížené o predpísané oslobodenie od dane vo 
výške 1 mil. 
 

Áno, pre PISP 
typológiu 2 v 
Rumunsku 

- Autorizované chránené jednotky (UAT) neplatia 
daň zo zisku, ale musia reinvestovať 75 % 
potenciálnej dane do podniku a jeho 
zamestnancov. 
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 Áno, pre Podniky pre 
integráciu osôb so 

zdravotným 
postihnutím a MVO 

(organizácie 
občianskej 

spoločnosti) v 
Srbsku 

 Sadzba dane z príjmu právnických osôb je 
proporcionálna a predstavuje 10 % pre všetkých.  
EIPWD: Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osobu 
so zdravotným postihnutím na dobu neurčitú v 
súlade so zákonom o predchádzaní diskriminácii 
osoby so zdravotným postihnutím, je oslobodený 
od povinnosti platiť vypočítanú a pozastavenú daň 
z príjmov za obdobie tri roky odo dňa vzniku 
pracovného pomeru.  
MVO: Pri priamom vykonávaní ekonomickej 
činnosti za určitých podmienok definovaných 
zákonom o dani z príjmov právnických osôb 
vzniká právo na oslobodenie od dane. Ak nesplna 
ustanovené podmienky, vzťahuje sa na nich 
všeobecná sadzba dane z príjmov právnických 
osôb vo výške 10 %. 
 

Oslobodenie od 
DPH alebo znížená 

sadzba 

Áno pre všetky typy 
PISP v Rakúsku 

(predbežné, 
súvisiace s 

projektom) a 
Slovinsku 

- - 

Áno, ale len pre 
niektoré typy PISP v 

Belgicku a 
Chorvátsku 

 Príklad: Belgicko  
PISP môžu využiť zníženú sadzbu DPH (6 % 
namiesto 21 %), keď predávajú recyklovaný alebo 
opätovne použitý tovar, ktorý bol voľne vyzbieraný 
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(napríklad odevy alebo elektronické zariadenia). 
Táto fiškálna výhoda nie je použiteľné pre všetky 
PISP. Vzťahuje sa len na obmedzené MWB 
(maatwerkbedrijven) a LDE (lokale diensten-
economiebedrijven) vo Flámsku a EI (entreprises 
d'insertion) a EFT (entreprises de formation par le 
travail) vo Valónsku, pretože nie všetky PISP 
predávajú recyklovaný tovar ktoré boli voľne 
zozbierané 

- Slovinské PISP 
(Spoločnosti pre ľudí 

so zdravotným 
postihnutím, centrá 

práce a sociálne 
podniky) 

- 

V niektorých 
prípadoch pre PISP 
Typológiu 2 v Írsku 

- Charitatívne organizácie, ktoré sa venujú výlučne 
takýmto činnostiam, nie sú povinné ani oprávnené 
registrovať sa a účtovať DPH zo svojich príjmov. 
Za určitých okolností možno činnosti charitatívnej 
organizácie považovať za konkurenčné s 
komerčnými obchodníkmi a od charitatívnej 
organizácie sa potom môže vyžadovať registrácia 
a účtovanie DPH z týchto činností. 

 Pre PISP 
klasifikované ako 
typológia 2 a 3 v 

Severnom 
Macedónsku 

- Platiteľom dane v zahraničí, ktorí nevykonajú 
obrat alebo daň z obratu neodvedú, sa na 
požiadanie a v osobitnom postupe odvedie DPH 
na vstupe, ktorá bola zaplatená podľa faktúr za 
operácie uskutočnené tuzemskými platiteľmi 
dane, ak sú splnené zákonné predpoklady na 
vrátenie dane. 
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Toto oslobodenie sa uplatňuje pod podmienkou, 
že platiteľ dane je registrovaný ako platiteľ DPH vo 
svojej krajine a medzi Macedónskou republikou a 
krajinou, v ktorej je platiteľ dane rezidentom, 
existuje reciprocita. Mimovládne organizácie majú 
právo žiadať vrátenie vypočítanej DPH za 
zásielky, ktoré im budú doručené platiteľmi dane v 
tuzemsku, a za dovoz realizovaný voči nim, ak: 
Obrat tovaru voči nim ani dovoz neboli 
oslobodené od dane; DPH za uskutočnený obrat 
za tovar je osobitne uvedená na faktúre a 
uhradená pri úhrade kúpnej ceny; Platí sa daň 
splatná pri dovoze;  
Tovar sa prepravuje do zahraničia a používa sa na 
humanitárne, charitatívne alebo vzdelávacie 
účely. 
 

 Áno, pre MVO 
(organizácie 
občianskej 

spoločnosti) v 
Srbsku 

- MVO: oslobodené od dane z pridanej hodnoty pre 
príjem do stanovenej výšky 500.000 rd 

Áno, pre PISP 
klasifikované ako 
typológia 1 a 2 na 

Slovensku 

- Oslobodenie od DPH alebo znížená sadzba 
Typológia 1: RSP - zníženie DPH na 10 % pri 
zákazkách pre subjekty štátnej správy a verejnej 
správy Na tovary a služby dodané v rámci činnosti 
soc. hospodárenia registrovaným sociálnym 
podnikom, ktorý 100 % zisku po zdanení použije 
na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, teda 
dodávok oprávnenému odberateľovi, ak tým 
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nenarúša hospodársku súťaž nezlučiteľnú s 
vnútorným trhom, pričom oprávneným 
odberateľom je iná osoba ako platiteľ dane. 
osoba, ak ide o fyzickú osobu, subjekt sociálnej 
ekonomiky alebo subjekt verejnej správy ". 
 
Typológia 2: Podľa § 50 a § 51 zákona o DPH si 
môže nezisková organizácia - platiteľ DPH 
odpočítať daň v plnej výške alebo v pomernej 
výške z celkovej dane, ktorú je platiteľ dane 
povinný zaplatiť za príslušné zdaňovacie obdobie. 
Pri odpočítaní dane v súlade s ustanovením § 49 
zákona o DPH je potrebné posúdiť, či tovar alebo 
služba sú prijaté výlučne na zdaniteľné obchody, 
pri ktorých vzniká daňová povinnosť, či tovary 
alebo služby sú prijaté výlučne na zdaniteľné 
obchody, ktoré sú oslobodené od dane podľa 
ustanovení § 28 až 42 zákona o DPH, či je tovar 
alebo služba prijatá na zdaniteľné plnenia, pri 
ktorých vzniká daňová povinnosť a zároveň na 
zdaniteľné plnenia, ktoré sú oslobodené od dane 
podľa § 28 až 42 zákona o DPH. 
 

Dotácia na nábor 
znevýhodnených 
pracovníkov 

Áno pre všetky typy 
PISP v Rakúsku 

(súvisiace s 
projektom), 
Belgicku, 

Chorvátsku, 
Francúzsku, 

Áno pre všetky typy 
PISP v Rakúsku, 

Belgicku, Slovinsku 
a Španielsku 

Príklad: 
 Francúzsko PISP profituje z prijatia každého 
krehkého pracovníka na plný úväzok z pomoci 
pošty (ktorej výšku každoročne stanovuje Etta). V 
závislosti od modelu PISP sa táto suma líši. 
Integračné podniky (IP) tak dostávajú pomoc pri 
zamestnaní za každý ekvivalent plného 
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Lotyšsku, 
Slovinsku a 
Španielsku 

pracovného úväzku 10 751 EUR; spoločnosti 
dočasného zamestnávania (ETTi): 4 341 EUR; 
integračné podniky prostredníctvom samostatnej 
zárobkovej činnosti (EiTI):  
5 670 €. 
 
Pre adaptované spoločnosti (EA) sa táto suma líši 
v závislosti od veku podporovaného zdravotne 
postihnutého pracovníka: 
 - 15 585 eur pre pracovníkov mladších ako 50 
rokov;  
- 15 787 eur pre pracovníkov vo veku 50 až 55 
rokov;  
- 16 192 eur pre pracovníkov vo veku 56 a viac 
rokov 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Maďarsku 

- Len pre ľudí so zdravotným postihnutím! Nie je to 
skutočná dotácia na nábor, ale dotácia, ktorú 
dostala osoba so zdravotným postihnutím, sa 
používa ako plat. 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Írsku 

- - 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Severnom 

Macedónsku 

- Zákon o zamestnávaní občanov so zdravotným 
postihnutím predpokladá opatrenia na zlepšenie 
podmienok zamestnávania a práce občanov so 
zdravotným postihnutím: poskytnutie 
nenávratných finančných prostriedkov na trvalý 
pracovný pomer nezamestnanej zdravotne 
postihnutej osobe, prispôsobenie pracovného 
miesta, kde bude zdravotne postihnutá osoba 
pracovať, ak to bude potrebné a obstaranie 
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vybavenia podľa kritérií a spôsobom určeným 
zákonom ministra práce a sociálna politika; - 
oslobodenie od dane a poskytovanie prostriedkov 
na príspevky a - finančná podpora pri prevádzke. 
 

Áno, pre všetky 
PISP ako typológia 3 

v Portugalsku 

- - Stimul ATIVAR.PT: Finančná podpora pre 
zamestnávateľov, ktorí uzatvoria pracovné zmluvy 
na dobu určitú alebo na dobu určitú na obdobie 
rovné alebo dlhšie ako 12 mesiacov. Príspevok 
môže byť vyšší, ak ide o znevýhodneného 
pracovníka* alebo ak ide o prácu nachádzajúcu sa 
na vnútrozemskom území. 
 
 - Stáž ATIVAR.PT: Je určená pre súkromné 
subjekty, ide o 9 až 12 mesačnú stáž bez možnosti 
predĺženia, s cieľom podporiť začlenenie mladých 
ľudí na trh práce alebo profesionálnu konverziu 
nezamestnaných. Existuje spoluúčasť od 65 % do 
95 % plus príspevok na stravu, náklady na 
dopravu a poistenie proti pracovným úrazom. 
Príspevok môže byť o 15 % vyšší v špecifických 
prípadoch, ako je podpora rozvoja 
vnútrozemských území.  
 
  - Pracovno-integračná zmluva+: podporujúca 
subjekty sú neziskové kolektívne, verejné alebo 
súkromné subjekty. Nezamestnaní vykonávajú 
sociálne nevyhnutné práce (nie sú pracovníkmi, 
nedostávajú mzdu, ale mesačné štipendium), 
ktoré uspokojujú dočasné sociálne alebo 
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kolektívne potreby v rámci projektov verejných 
alebo súkromných neziskových kolektívnych 
subjektov v rozsahu max. obdobie 12 mesiacov. 
Ak ide o príjemcov so zdravotným postihnutím a 
práceneschopnosťou, 549,16 € za subjekty 
miestneho podnikateľského sektora a 593,04 € 
pre súkromné neziskové subjekty. V ostatných 
prípadoch 351,05 € pre subjekty miestneho 
podnikateľského sektora a 394,93 € pre súkromné 
neziskové subjekty.  
 
 - Integračné stáže: cielené pre ľudí so 
zdravotným postihnutím a práceneschopnosťou; 
je to stáž v trvaní 12 mesiacov, nepredĺžiteľná a jej 
cieľom je rozvíjať aktivity v pracovnom kontexte. 
Určené súkromným subjektom, so ziskom alebo 
bez neho, zahŕňa spoluúčasť vo výške 80 % až 95 
% štipendia plus príspevok na stravu, náklady na 
dopravu, poistenie proti pracovným úrazom a 
technickú podporu pri monitorovaní po 
umiestnení. Tiež ak je stážista najatý a zmluva má 
počiatočné minimálne trvanie jeden rok; účtovná 
jednotka môže získať až do celkovej sumy 16 x 
IAS (7 020,96 €). 
 

 Áno, pre PISP 
Typológiu 1 a 2 v 
Rumunsku 

- Ekonomické subjekty, ktoré zamestnávajú ľudí so 
zdravotným postihnutím, sú ušetrené od určitých 
daní a mesačne dostávajú na oplátku určitú sumu 
peňazí, zvyčajne ekvivalent minimálnej mzdy pre 
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každú zraniteľnú osobu zamestnanú na trvalý 
pracovný pomer. 
 

Áno, pre podniky na 
integráciu osôb so 

zdravotným 
postihnutím v 

Srbsku 

- - Zamestnávateľ, ktorý prijme do zamestnania 
osobu so zdravotným postihnutím, si môže 
uplatniť právo na náhradu mzdových nákladov u 
osoby, ktorá vykonáva odbornú pomoc 
novozamestnanej osobe so zdravotným 
postihnutím, len za čas poskytovania odbornej 
pomoci a na najviac 12 mesiacov, teda najviac 1 
200 hodín. -  
 
Náhradu primeraných nákladov na prispôsobenie 
pracoviska možno poskytnúť zamestnávateľovi 
jednorazovo až do výšky 400 000,00 dinárov na 
osobu so zdravotným postihnutím.  
 
 Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osobu so 
zdravotným postihnutím bez praxe, má nárok na 
mzdové zvýhodnenie tejto osoby, a to po dobu 12 
mesiacov odo dňa zamestnania 
 
 

Náklady na 
sociálne poistenie 
pre zamestnaných 
znevýhodnených 
pracovníkov 
znížené alebo 
pokryté dotáciami 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Rakúsku, 

Belgicku, 
Chorvátsku, 
Slovinsku a 
Španielsku 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Belgicku a 

Slovinsku 

Príklad: Bulharsko  
Špecializovaným podnikom a družstvám občanov 
so zdravotným postihnutím sa uhrádza 50 % 
splatného poistného na štátne sociálne poistenie, 
povinné zdravotné poistenie a povinné 
dôchodkové poistenie zamestnancov. Vrátené 
prostriedky sa použijú na investície, rehabilitáciu a 
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sociálnu integráciu ľudí s trvalým zdravotným 
postihnutím a pomocného personálu. 
 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Maďarsku 

- Len pre osoby so zdravotným postihnutím, ak 
existujú verejnoprospešné organizácie 
 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Írsku 
 

- - 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Severnom 
Macedónsku 

- Finančné prostriedky na odvod na sociálne 
poistenie pre osoby so zdravotným postihnutím sú 
poskytované z rozpočtu Macedónskej republiky. 
 

Áno, pre de facto 
PISP v Portugalsku 

 

- Podporované zamestnávanie na voľnom trhu: 
cielené osoby so zdravotným postihnutím a 
práceneschopnosťami, registrované v službách 
zamestnanosti.  
 
Za spoluúčasť na odmene a sociálnych odvodoch 
zodpovedá subjekt; od 10 % do 170 % IAS** 
(podľa pracovnej kapacity – minimálne 30 % a 
maximálne 90 %) 
 

Áno, pre všetky 
existujúce typy PISP 

v Srbsku 

- Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osobu so 
zdravotným postihnutím na dobu neurčitú v súlade 
so zákonom upravujúcim predchádzanie 
diskriminácii osôb so zdravotným postihnutím, je 
oslobodený od povinnosti platiť povinné odvody 
na sociálne poistenie platené z prostriedkov 
zamestnávateľa obdobie troch rokov. 
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Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osobu, ktorá ku 
dňu uzatvorenia pracovnej zmluvy dovŕšila 50 
rokov veku a ktorá má postavenie poberateľa 
dávky v nezamestnanosti na Národnom úrade 
práce, alebo ktorá je týmto úradom evidovaná ako 
nezamestnaná od r. najmenej šesť mesiacov 
nepretržite, je oslobodený od platenia príspevkov. 
na povinné sociálne poistenie, ktoré sa platí na 
základe, teda na úkor prostriedkov 
zamestnávateľa. 
 

 Testovacia verzia 
dotácie na príspevok 

na štátne sociálne 
poistenie 

(zamestnávateľská 
časť) 

implementovaná v 
roku 2021 v 
Lotyšsku 

 

- - 

Verejné príspevky 
zamerané na 
zníženie nákladov 
práce 
pracovníkov, ktorí 
nie sú 
znevýhodnení 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Rakúsku 

(predbežne), 
Belgicku, 

Chorvátsku, 
Slovinsku a 
Španielsku 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Slovinsku a 
Španielsku Áno, ale 
len pre niektoré typy 

PISP v Belgicku 
(Entreprise d'Insertion, 
entreprises de travail 
adaptées a Initiatives 

Príklad: Slovinsko  
V § 37 zákona o sociálnom podnikaní sa uvádza, 
že:  
 
Sociálny podnik, ktorý zamestnáva osoby 
uvedené v § 2 ods. 4 tohto zákona, ktoré nie sú 
zdravotne postihnuté, má v súlade s programom 
opatrení nárok na dotáciu miezd pre týchto 
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de Développement de 
l'Emploi dans le 

secteur des Services 
de proximité à finalité 

Sociale) 

pracovníkov a na ďalšie výhody vymedzené 
nariadením Komisie. 651/2014 / EÚ ako pomoc 
znevýhodneným pracovníkom, vážne 
znevýhodneným pracovníkom a osobám s 
uznaným obmedzením vyplývajúcim z fyzického, 
duševného alebo psychického postihnutia. 
 

 Áno, pre všetky typy 
PISP existujúcich v 
Severnom 
Macedónsku 

 Finančná podpora v prevádzke zahŕňa dávky, 
ktoré poberá zdravotne postihnutá osoba, ktorá 
samostatne vystupuje ako samostatne zárobkovo 
činná osoba, teda ochranná spoločnosť pri použití 
prostriedkov osobitného fondu. 
 

Áno, pre PISP 
klasifikované ako 
Typológia 1 na 

Slovensku 

 - dlhodobo nezamestnaný 24. mesiac 50 % mzdy 
50 % skutočne vynaložených oprávnených 
nákladov na zamestnanca, ktorý je 
znevýhodnenou osobou z dôvodu dlhodobej 
nezamestnanosti alebo dosiahnutého nižšieho 
vzdelania, najviac do výšky 50 % z celkovej ceny 
práce vypočítaná z priemernej mzdy 
zamestnanca. 
 
- Vyrovnávací príspevok vo výške 40% skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov 
zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou - 
75% oprávnených nákladov počas zamestnania 
zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou 
pre svoj zdravotný stav. 

Tax reductions 
granted to private 

Áno, pre všetky typy 
PISP v Rakúsku, 

Áno, pre všetkých 
PISP v Slovinsku 

Príklad Rakúsko: Ak sú PISP uznané ako 
verejnoprospešné podniky A uvedené na 
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and/or 
institutional 
donors 

Belgicku, 
Bulharsku, 
Francúzsku a 
Slovinsku 

„Zozname inštitúcií darcov a príjemcov“ (BMF, 
2021), darcovia (inštitúcie / súkromní) majú právo 
„odpočítať si dary až do výšky 10 % svojich ziskov 
z dane z príjmu. “, ale toto je obmedzené na 500 
000 EUR – do 5 rokov. 

Áno, ale len pre 
niektoré typy PISP v 

Chorvátsku a 
Taliansku (v 

rovnakom rozsahu 
ako iné neziskové 

organizácie) 

  

Áno, pre všetky typy 
PISP v Severnom 
Macedónsku 

 Zamestnanec so zdravotným postihnutím, 
ktorému bolo zistené zdravotné postihnutie, je 
oslobodený od platenia dane z príjmov fyzických 
osôb. Finančné prostriedky na príspevok na 
dôchodkové a invalidné poistenie, príspevok na 
zdravotné poistenie a príspevok na zamestnanie 
osôb so zdravotným postihnutím sú poskytované 
z rozpočtu Macedónskej republiky 

Áno, pre PISP 
klasifikuje typológiu 2 
v Rumunsku 

 Súkromné spoločnosti, ktoré nakupujú tovar a 
služby od organizácií PISP, ktoré sú certifikované 
ako autorizované chránené jednotky (pracujú so 
zamestnancami so zdravotným postihnutím, ktorí 
tvoria aspoň 30 % ich celkovej pracovnej sily), 
majú nárok na určité daňové úľavy a/alebo 
výnimky. 
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Áno, pre všetky typy 
PISP v Srbsku 

 Výdavky v úhrnnej výške do 5 % z celkových 
príjmov za: 1) zdravotné, vzdelávacie, vedecké, 
humanitárne, náboženské a športové účely, 
ochrana životného prostredia, ako aj dary 
poskytnuté inštitúciám, resp. poskytovateľom 
služieb sociálnej ochrany zriadeným v súlade so 
zákonom upravujúcim sociálnu ochranu; 2) 
humanitárna pomoc 

Ďalšie fiškálne 
prestávky 

Áno, pre všetky 
PISP v Grécku a 
Slovinsku, ako aj 

pre družstvá 
sociálnej iniciatívy v 

Španielsku 

Áno, pre všetky PISP 
v Slovinsku, ako aj 

pre družstvá sociálnej 
iniciatívy v Španielsku 

Príklad Grécko: Oslobodenie od ročnej 
podnikateľskej dane, ktorá sa ukladá fyzickým a 
právnickým osobám s obchodným štatútom a 
zvyčajne začína od 600 do 1 000 eur ročne. 
Oslobodené od zdanenia zisku rozdeleného 
medzi zamestnancov (do 35 %)  
Príklad Slovinsko: Zníženie daní pre 
zamestnávateľa vo výške 50 % platu 
zamestnancov (osoby so zdravotným 
postihnutím) alebo 70 %, ak spoločnosť prekročila 
kvótu, ako je uvedené v článku 62 zákona o dani 
z príjmu fyzických osôb. Príklad Španielsko: 
Španielske družstvá sociálnej iniciatívy: 
Oslobodenie od dane z majetkových prenosov a 
zdokumentovaných právnych aktov. Bonusová 
podielová daň z hospodárskej činnosti a daň z 
nehnuteľnosti (95 %) 

Áno, pre väčšinu 
typov PISP v 
Maďarsku 

 - Oslobodenie od dane z vozidiel a Oslobodenie 
od dane zo stavieb a pozemkov pre združenia a 
nadácie - Oslobodenie od príspevku na odborné 
vzdelávanie a oslobodenie od povinností pre 
verejnoprospešné organizácie 
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Áno, pre PISP 
klasifikované ako 
Typológia 2 v Írsku 

 Výnimky pre charitatívne organizácie na 
niektorých sadzbách miestnych orgánov 

Áno, pre všetky PISP 
klasifikované ako 
typológia 1 v 
Severnom 
Macedónsku 

 Oslobodenie od daní a poskytovanie prostriedkov 
na príspevky. Zamestnanci ochrannej spoločnosti, 
ktorí nie sú zdravotne postihnutými osobami, sú 
oslobodení od platenia dane z príjmov fyzických 
osôb a sú im poskytované prostriedky na 
príspevok na dôchodkové a invalidné poistenie z 
rozpočtu Macedónskej republiky. Ochranné 
spoločnosti sú oslobodené od platenia dane zo 
zisku a všetkých daní zo zisku. 

 Áno, pre de facto 
PISP v Portugalsku 

 Program „Investujte Jovem“: Program na 
založenie podnikania nezamestnanými mladými 
ľuďmi s finančnou podporou investícií, finančnou 
podporou vytvárania vlastného zamestnania a 
technickou podporou v oblasti podnikania. Môže 
zahŕňať nenávratnú dotáciu na vytvorenie 
pracovných miest na plný úväzok, bezúročné 
pôžičky alebo finančnú podporu až do výšky 75 % 
z celkovej oprávnenej investície. 
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a. Zameranie na projektové krajiny  

Maďarsko 

Sociálne podniky v Maďarsku len zriedka dosahujú finančnú udržateľnosť. Svoju štruktúru 
príjmov zakladajú na viacerých zdrojoch, ako sú príjmy z predaja, štátna podpora a 
súkromná podpora. 

 

Írsko 

PISP v Írsku využívajú súkromné sponzorstvo, všeobecné získavanie finančných 
prostriedkov, mikrofinancovanie, sociálne finančné pôžičky a kolektívne financovanie ako 
alternatívne mechanizmy k vládnej podpore na financovanie poskytovateľov vzdelávania 
dospelých založeného na práci. 

 

Severné Macedónsko 

Štátne operačné programy pre opatrenia aktívnej zamestnanosti ponúkajú množstvo 
dotácií a iných druhov podpory poskytovateľom pracovného vzdelávania dospelých, 
jednotlivcom a iným zamestnávateľom na podporu zamestnávania ľudí čeliacich 
prekážkam vstupu na trh práce. Prostredníctvom Štátneho úradu práce sú tieto opatrenia: 

● programy samostatnej zárobkovej činnosti,  

● podpora začínajúcich podnikov pre mládež, 

●  dotované pracovné miesta pre zamestnávanie mladých ľudí, sociálne ohrozených 
ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím atď.,  

● školiace programy a stáže 

● verejné práce 

● niekoľko pilotných programov. 

Opatrenia pre samostatnú zárobkovú činnosť a zakladanie mladých podnikov môžu využiť 
noví sociálni podnikatelia, zatiaľ čo opatrenia pre dotované zamestnávanie môžu byť 
dôležité pre sociálne podniky zamestnávajúce ľudí zo zraniteľných skupín. 

Opatrenia pre samostatnú zárobkovú činnosť a zakladanie mladých podnikov môžu využiť 
noví sociálni podnikatelia, zatiaľ čo opatrenia pre dotované zamestnávanie môžu byť 
dôležité pre sociálne podniky zamestnávajúce ľudí zo zraniteľných skupín. 
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Postup implementácie programov, opatrení a služieb pre zamestnanosť je definovaný 
Operačnými smernicami, ktoré prijala EARM v spolupráci s ostatnými implementačnými 
partnermi. 

Zaradenie nezamestnaných do programov alebo opatrení na zamestnanosť sa 
uskutočňuje na základe transparentných procesov podávania žiadostí. Služby 
poskytované ESA sú počas celého roka. Nezamestnané osoby budú v rámci svojej účasti 
na aktívnych programoch, opatreniach a službách zamestnanosti aj naďalej využívať 
nadobudnutý nárok na sociálnu pomoc a dávku v nezamestnanosti. 

 

Nezamestnaní a zamestnávatelia sú informovaní o možnosti zúčastniť sa na programoch, 
opatreniach a službách viacerými spôsobmi (telefón, SMS, e-mail). S účastníkmi je 
uzatvorená vhodná dohoda, ktorá podrobne upravuje ich práva a povinnosti a tiež s 
poskytovateľmi vzdelávania dospelých. 

Inými spôsobmi alebo financovaním je samofinancovanie účastníkov, projekty IPA, 
prípadne iné projekty. 

 

Portugalsko 

V Portugalsku existuje určité súkromné financovanie, najmä z bankového sektora, ako 
napríklad program Incorpora alebo cena FACES. 

Program Incorpora sa objavil v Španielsku v roku 2006 a bol implementovaný v 
Portugalsku v roku 2017, potom ho financovali Fundação La Caixa, Banco BPI a 
CaixaBank. Ide o mechanizmus špecificky zameraný na sociálne a pracovné zaradenie 
ľudí v zraniteľných situáciách, či už ide o zamestnancov alebo samostatne zárobkovo 
činné osoby, pričom samostatná zárobková činnosť je zahrnutá do akčných línií 
programu. Ide však v podstate o sprostredkovateľský program medzi obchodnou 
štruktúrou a príjemcami, ktorí sú vystavení riziku zraniteľnosti. Intervenčný model, 
systematizovaný v odkazoch sprístupnených na webovej stránke programu „Sprievodca 
metodikou Incorpora“ a „Model Incorpora“, je založený na vytváraní sietí a znalosti potrieb 
trhu práce. 

Čo sa týka ceny Financovanie a podpora boja proti sociálnemu vylúčeniu (FACES), bola 
vytvorená v roku 2007 a každoročne podporuje projekty prezentované organizáciami 
sociálnej ekonomiky. 

Podpora má formu daru (článok 4 nariadenia), za ktorý zodpovedá nadácia Montepio. Ide 
o financovanie projektov sociálnej intervencie, ktoré podporujú tri oblasti: i) 
zamestnateľnosť ľudí so zdravotným postihnutím; ii) začlenenie detí a mladých ľudí do 
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rizikových situácií; iii) inkluzívne reakcie pre zraniteľné rodiny a ľudí bez domova. Tieto tri 
oblasti sú prierezové k nášmu predmetu štúdia, avšak prvá z nich predstavuje priamejší 
príspevok. Zamestnateľnosť ľudí so zdravotným postihnutím je skutočne navrhnutá tak, 
aby podporovala iniciatívy, ktoré uľahčujú prístup trhu práce, podporovať efektívne 
začlenenie do organizácií alebo posilňovať rozvoj technických a/alebo osobných 
zručností. 

 

Rumunsko 

Len približne 5 % z celkového počtu 1 641 sociálno-ekonomických podnikov dostalo od 
roku 2020 formu pomoci od verejných orgánov. Väčšina organizácií PISP sa pri 
financovaní programov pracovnej integrácie spolieha na vlastnú ekonomickú činnosť. 
Výsledkom tohto kontextu je, že väčšina subjektov PISP sa pri udržaní svojej činnosti 
spolieha na súkromné sponzorstvo. Tieto sponzorstvá zvyčajne tvoria viac ako 50 % 
celkového príjmu PISP. 

 

Srbsko 

Granty, ako najtradičnejší spôsob financovania organizácií zameraných na sociálne 
poslanie, sú jedným z kľúčových zdrojov financovania PISP, a to aj napriek mnohým 
obmedzeniam. Granty sú formou financovania založenou na darcovstve. Tento typ 
financovania so sebou nesie určité riziko, keďže verejné zdroje a darcovia v situáciách 
sociálnej krízy a ťažkých časov sa môžu rozhodnúť pozastaviť dávky. Združenia 
financované výlučne z grantov sa dostávajú do pozície závislosti a čelia výzve prispôsobiť 
sa požiadavkám každého jednotlivého darcu, čo ich veľmi často odvádza od vlastného 
poslania. Ďalším finančným mechanizmom je mikrofinancovanie, ktoré znamená možnosť 
prístupu k malým finančným nástrojom ľuďom vylúčeným z formálnych finančných zdrojov 
a bankovníctva. Investori spolupracujú s mikrofinančnými inštitúciami, neziskovými 
skupinami, bankami atď. Erste Bank je priekopníkom mikrofinancovania a sociálneho 
bankovníctva v Srbsku a strednej a východnej Európe. Sociálne podniky čelia ďalším 
prekážkam v dôsledku nedostatočnej informovanosti bánk o právnych formách, ktoré 
sociálne podniky (najmä organizácie občianskej spoločnosti) uplatňujú. 
Mikrofinancovanie v Srbsku je čiastočne obmedzené a preregulované z dôvodu jeho 
závislosti od komerčných bánk. Existuje aj rozpočtový fond na pracovnú rehabilitáciu a 
zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Podľa pravidiel o spôsobe kontroly 
plnenia povinnosti zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím sa povinnosť vzťahuje 
na každú tuzemskú alebo zahraničnú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má najmenej 
20 zamestnancov a nepovažuje sa za novovzniknutého zamestnávateľa. Zamestnávateľ, 
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ktorý si neplní povinnosť zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, je povinný 
uhrádzať penále na platobný účet rozpočtového fondu. 

 

Slovensko 

Na Slovensku je veľmi dôležitým mechanizmom financovania verejné obstarávanie v 
rámci vyhradených zákaziek. Zákon. č. 10 ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní s 
účinnosťou od 1. januára 2020 upravuje povinnosť využívať sociálne hľadisko minimálne 
v 6 % verejných obstarávaní. Predstavuje nepriamu formu podpory dosiahnutia 
pozitívneho sociálneho vplyvu a udržania konkurencieschopnosti sociálnych podnikov 
zavedením povinnosti pre obstarávateľov a zmluvné subjekty, ktoré v kalendárnom roku 
realizovali alebo začali realizovať aspoň desať verejných zákaziek, okrem zmlúv s nízkou 
hodnotou. Zákon predpokladá použiť aspoň 6 % z týchto sociálnych aspektov v popise 
predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zákazky alebo ako kritérium 
hodnotenia ponúk. V týchto 6 % je zahrnuté aj verejné obstarávanie realizované formou 
vyhradenej zákazky. 

Ďalší zákon navyše upravuje zadávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní 
na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 
Predovšetkým na jednej strane predpokladá povinnosť zamestnávať občanov so 
zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa zákona 63 ods. 1 písm. d) 
môže zamestnávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom realizovať 
vykonávanie vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní podľa osobitného 
predpisu.61aaa). Na druhej strane zákon stanovuje na 2 000 € výšku súťažnej ceny vo 
verejnom obstarávaní na jedného občana so zdravotným postihnutím. „Realizácia 
vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní sa preukazuje kópiou súťažných podkladov 
verejného obstarávania a kópiou zmluvy o vykonaní vyhradenej zákazky vo verejnom 
obstarávaní“. 

b. Doplnkové krajiny  

Bulharsko 

Pokiaľ ide o verejnú podporu v Bulharsku, miestne orgány vyvíjajú mechanizmy a 
programy na podporu sociálneho podnikania s cieľom rozvíjať regionálne aspekty 
sociálnej a solidárnej ekonomiky zahrnutím opatrení do normatívnych aktov súvisiacich s 
rozvojom obce. Na činnosti sociálnej a solidárnej ekonomiky sa podieľajú aj rôznymi 
formami spolupráce rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Okrem toho minister práce a 
sociálnej politiky propaguje a podporuje sociálne podniky metodickou pomocou pri 
hľadaní špecializovaného financovania ich činnosti. Sociálne podniky triedy A+ môžu 
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získať ďalšiu podporu, či už finančnú, alebo čo sa týka ich práva stavať na súkromnom, 
obecnom pozemku, zatiaľ čo centrá chráneného zamestnávania dostávajú verejné 
financie na ich zriadenie. 

Národné a miestne verejné orgány podporujú špecializované podniky a družstvá ľudí so 
zdravotným postihnutím prostredníctvom na mieru šitých ekonomických stimulov a iných 
opatrení. Môžu to byť miestne iniciatívy na (1) zvýšenie produktivity a konkurencie 
špecializovaných podnikov a družstiev ľudí so zdravotným postihnutím; (2) zlepšenie 
produktivity ľudí v špecializovanom pracovnom prostredí a poskytovanie ich odborného 
vzdelávania a zamestnania a (3) predurčenie finančných a ekonomických obmedzení 
podnikov a družstiev. Agentúra pre osoby so zdravotným postihnutím môže financovať aj 
špecializované podniky a družstvá osôb so zdravotným postihnutím na cieľových 
projektoch a programoch. 

Pokiaľ ide o politiku odmeňovania, bulharská vláda ponúka niekoľko podporných opatrení. 
Podniky, ktoré zamestnávajú znevýhodnené osoby, môžu použiť štátny rozpočet na 30 % 
poistného (plateného zamestnávateľom) na štátne sociálne poistenie, povinné zdravotné 
poistenie a povinné dôchodkové poistenie zamestnancov so zdravotným postihnutím. 
Agentúra pre osoby so zdravotným postihnutím môže navyše financovať zamestnávateľa 
v rámci národného programu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím na 
kvalifikáciu a rekvalifikáciu, resp. prípravu na odborný rozvoj, na zabezpečenie prístupu 
na pracovisko osobe s trvalým zdravotným postihnutím, na prispôsobenie pracovisko pre 
osobu s trvalou invaliditou a na vybavenie pracoviska pre osobu s trvalou invaliditou. 
Rôzne programy stáží môže pokrývať aj vláda. 

Všetky PISP v Bulharsku pôsobia na súkromných trhoch, a teda získavajú príjmy zo svojej 
hospodárskej činnosti. 

 

Francúzsko 

Pokiaľ ide o opatrenia verejnej podpory, francúzske PISP profitujú z najímania každého 
krehkého pracovníka na plný úväzok z pomoci pošty (ktorej výšku každoročne stanovuje 
Etta). V závislosti od modelu PISP sa táto suma líši.  

Konkrétne všetky typy PISP profitujú z verejných politík integrácie prostredníctvom 
hospodárskej činnosti 

V rámci politiky odmeňovania, podniky dostávajú stimuly na nábor mladých ľudí, ktorí žijú 
v prioritných štvrtiach, presnejšie majú prístup k 5 000 EUR ročne na obdobie 3 rokov. 
Ďalším kompenzačným opatrením je financovanie úpravy pracoviska tak, aby lepšie 
vyhovovalo potrebám ľudí so zdravotným postihnutím. 
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 Finančne kryté sú aj platené stáže pre znevýhodnených mladých ľudí v učňovskom 
vzdelávaní. Podniky môžu dostať 5 000 EUR pre mladých ľudí do 18 rokov a 8 000 EUR 
pre mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. 

PISP vo Francúzsku však nedostávajú súkromnú podporu v žiadnej forme. 

Okrem toho je dôležité poznamenať, že francúzske PISP získavajú 80 % svojich príjmov 
zo súkromnej činnosti. Tá sa mierne líši v závislosti od modelu, pričom sadzba môže v 
prípade spoločností dočasného zamestnávania dosiahnuť až 90 % alebo dokonca 95 %. 
Tento trend distribúcie (verejný/súkromný) je stabilný už niekoľko rokov. 
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VII. Výzvy a odporúčania  
 

Napriek veľkému množstvu nariadení, ktoré sú priaznivé pre PISP a ktoré boli vyvinuté v 
celej Európe, PISP v Európe stále často čelia problémom na národnej, regionálnej alebo 
miestnej úrovni. Niektorými z týchto prekážok sa už zainteresované strany verejne 
zaoberali (napr. v Holandsku), iné sa dokonca berú do úvahy v súčasnej politike – alebo 
zákonodarných postupoch (napr. vo Francúzsku) – iné však stále zostávajú v 
nevedomosti, resp. zatiaľ nie sú riešené (napr. v Rumunsku alebo Srbsku). Nedávnu 
dynamiku rozvoja poskytovateľov pracovného vzdelávania dospelých možno ilustrovať na 
základe nižšie uvedených krajín. 

a. Maďarsko 

Právny rámec v Maďarsku je náročný a nedostačujúci z hľadiska vzdelávania a práce. 
Výzvy, ktoré Maďarsko načrtáva, sú nasledovné. 

● Jasné uznanie predchádzajúceho vzdelávacieho procesu: podľa novely zákona 
o vzdelávaní dospelých s účinnosťou od 1. januára 2020 je cieľom merania 
kompetencií posúdiť existenciu požadovaných kompetencií na začatie a ukončenie 
prípravy, avšak legislatíva neurčuje dokumentáciu, rozsah a meracie nástroje 
hodnotenia kompetencií. . Vykonávacia vyhláška k zákonu dopĺňa definíciu 
„uznávania predchádzajúceho vzdelania“ o to, že uchádzačovi môže byť časť 
prípravy oslobodená, ak sa jeho štúdium, ktoré je potvrdené dokladom, ukáže ako 
dostatočné. Zdokumentované znalosti teda zostávajú na rozhodnutí školiacej 
inštitúcie/organizácie. Ako je uvedené vo vykonávacom predpise, študenti majú tiež 
právo požiadať o oslobodenie od účasti, resp. o uznanie predchádzajúceho štúdia a 
je na rozhodnutí vedúceho učňovskej školy, či majú právo na oslobodenie od účasti 
na činnosti, resp. predmety a ich hodnotenia, ako je uznávanie predchádzajúcich 
vedomostí alebo praxe. Zákon neupravuje uznávanie a validáciu kompetencií 
získaných v neformálnom a informálnom vzdelávaní v prípade vysokoškolského 
vzdelávania. Je to dôležitá otázka pre vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých. 
Zlepšenie validácie, hodnotenia a uznávania predchádzajúcich vedomostí je 
základným záujmom všetkých aktérov vzdelávania a odbornej prípravy. 

● Žiadny právny rámec pre sociálne podniky a PISP, alebo aspoň ich spoločnú 
definíciu. Je preto ťažké opísať kontext v Maďarsku, keďže výskumníci môžu 
vychádzať len z vlastného chápania a z údajov maďarského Centrálneho 
štatistického úradu. Jediný existujúci model „PISP“, rehabilitačné sociálne podniky, 
je určený pre cieľovú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím, pričom de facto 
vylučuje všetkých ostatných zraniteľných ľudí. Financovanie integrácie zdravotne 
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postihnutých ľudí do podnikov je navyše založené na ročnej žiadosti, čo znamená, 
že nie je možné vypracovať strednodobý plán rozvoja a začlenenia integrovaných 
pracovníkov. Sociálna ekonomika tiež nie je v Maďarsku dobre známa, dokonca ani 
na ekonomických univerzitách. Chce to snahu predstaviť tento pojem v správnej 
forme: ľudia si často mýlia neziskovú ekonomiku a charitu. 

● Naliehavá potreba networkingu: Aj keď v Maďarsku existujú zaujímavé a 
priekopnícke osvedčené postupy, sú v tvrdej izolácii, nespolupracujú a relevantní 
aktéri sa často nepoznajú. Táto izolácia spôsobuje slabosť, pretože je prekážkou 
pozitívneho lobovania voči tvorcom politiky a bráni šíreniu témy v krajine. 

● Nariadenie o verejnom obstarávaní je ešte potrebné vypracovať a zlepšiť.. Ako 
sa uvádza aj v správe o krajine Maďarsko 2020, ktorá je súčasťou oznámenia o 
európskom semestri 2020, cieľom niektorých legislatívnych zmien je zlepšiť 
hospodársku súťaž vo verejnom obstarávaní, ale ich vplyv sa ešte len uvidí. 

● Žiaľ, v mnohých prípadoch sa ponuka a dopyt na trhu práce nestretávajú, 
zamestnávatelia sa obávajú zamestnať človeka so zdravotným znevýhodnením, 
kvôli zabehnutým stereotypom. Často si neuvedomujú pracovné podmienky, 
špeciálne potreby, okolnosti, preto sa zdravotne postihnutý zamestnanec vôbec 
nedostane na pracovný pohovor a zamestnávateľ môže posúdiť jeho kompetencie. 
Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú pracovníka so zdravotným postihnutím, často 
oceňujú zručnosti a postoje týchto pracovníkov dlhodobo a uvádzajú, že sa viac 
snažia, oceňujú prácu a chcú preukázať svoje hodnoty, schopnosť pracovať. 

b. Írsko 

PISP čelia mnohým problémom, ako aj iné sociálne podniky a poskytovatelia pracovného 
vzdelávania dospelých. Nasledujúci zoznam výziev vyjadruje niektoré z aktuálnych 
problémov. 

● Informovanosť o sociálnom podnikaní: Sociálne podniky a poskytovatelia 
pracovného vzdelávania dospelých majú výrazne nedostatok povedomia. 
Ministerstvo pre rozvoj vidieka a komunít poskytuje finančné prostriedky sociálnym 
podnikom a podporným organizáciám na to, aby s povedomím riešili niektoré z 
najväčších problémov: zdôrazňovanie príkladov osvedčených postupov sociálneho 
podnikania, konferencie, vytváranie pravidelného bulletinu ministerstva a 
investovanie do kampaní, ktoré zdôrazňujú ich práca. 

● Vedenie a riadenie: Sociálne podniky často nedostali špecifickú podporu, ktorá by 
mohla pomôcť a pomôcť pri ich rozvoji. Manažéri sociálnych podnikov museli často 
vyvažovať záujem charitatívneho účelu s vytváraním príjmov z predaja produktov a 
služieb. Táto osobitná pozornosť venovaná predaju a výnosom a poslaniu a účelu 
spôsobila, že sociálnym podnikom chýba podpora. 
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● Trhové príležitosti: Predaj produktov a služieb súkromným alebo verejným 
orgánom alebo iným poskytovateľom pracovného vzdelávania dospelých bol v Írsku 
náročný. Írska sieť sociálnych podnikov vytvorila hnutie BuySocial v súlade s 
najlepšími medzinárodnými postupmi a príkladmi, avšak tento problém si vyžaduje 
zdroje. Verejné obstarávanie sa v Írsku začne meniť s viacerými organizáciami 
vrátane doložiek o sociálnych a komunitných výhodách v obstarávaní. V súčasnosti 
je však len niekoľko príkladov a sociálne podniky nie sú schopné škálovať do takej 
miery, ako by mohli byť schopné v budúcnosti. 

● Právna forma: V Írsku nie je definovaná právna forma sociálneho podnikania. Podľa 
Národnej politiky sociálneho podnikania 2019 – 2022 definícia konkrétne neuvádza 
právnu formu, ktorá sa vyžaduje. Nejednoznačnosť sťažuje definíciu sociálneho 
podniku. V Írsku sa dokončuje výskum s DRCD a Rethink, ktoré budú sprístupnené 
6. októbra 2021 a ktoré znesú viac svetla do tejto témy. 

● Údaje a vplyv: O sektore sociálnych podnikov a všetkých organizáciách, ktoré ho 
tvoria, sa vie pomerne málo. 

c. Severné Macedónsko 

Hlavné problémy, ktorým čelia poskytovatelia pracovného vzdelávania dospelých v 
Severnom Macedónsku, sú tieto: 

● Systém celoživotného vzdelávania v krajine potrebuje ďalší rozvoj, aby sa zvýšila 
kvantita a kvalita programov vzdelávania dospelých, najmä v oblasti 
neformálneho vzdelávania. Existuje obmedzená ponuka vysokokvalitných a 
certifikovaných programov vzdelávania dospelých a poskytovateľov vzdelávania 
dospelých založených na práci. Existuje pomerne malý dopyt po neformálnom 
vzdelávaní a odbornej príprave a medzi spoločnosťami je nízke povedomie o 
výhodách školení pre zamestnancov. Napríklad údaje z prieskumu pracovnej sily 
ukazujú, že len 2,3 % populácie vo veku 25 až 64 rokov sa zúčastnilo vzdelávania a 
odbornej prípravy počas štyroch týždňov pred prieskumom v roku 2017. To je oveľa 
menej ako priemer EÚ, ktorý je 10,9 %. Údaje z prieskumu celoživotného 
vzdelávania z roku 2016 tiež naznačujú, že približne 10 % zamestnaných 
pracovníkov vo veku 25 až 64 rokov bolo zapojených do neformálneho školenia 
alebo vzdelávania súvisiaceho s prácou (buď platené ich zamestnávateľom, alebo 
platené samotným pracovníkom) . V EÚ sa v priemere viac ako jedna tretina 
zamestnaných ľudí (35,8 %) zúčastnila nejakého školenia alebo vzdelávania 
súvisiaceho s prácou. Tieto údaje ukazujú, že v Severnom Macedónsku si len veľmi 
málo dospelých zdokonaľuje svoje zručnosti a znalosti počas svojho pracovného 
života. To pravdepodobne bráni ich produktivite a následne aj ich platovým a 
povýšeným vyhliadkam. 
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● V súlade s tým to poukazuje na potrebu zmierniť nesúlad medzi dopytom po 
zručnostiach a ich ponukou. Do riadenia zručností v krajine sú zapojené rôzne 
zainteresované strany. Patria medzi ne ministerstvo školstva a vedy, ministerstvo 
práce a sociálnej politiky, agentúra služieb zamestnanosti, sociálni partneri, 
mimovládne organizácie, výskumné orgány a medzinárodné darcovské organizácie. 

d. Portugalsko 

Výsledkom 11 rozhovorov s PISP v Portugalsku sú obavy týkajúce sa financovania. V 
skutočnosti všetkých 11 PISP uviedlo potrebu väčšieho financovania, aby bolo možné 
najať na jednej strane viac odborníkov na podporu stážistov a na druhej strane 
pracovníkov. Existuje byrokratická záťaž, ktorá sťažuje individuálnu reakciu na každého 
používateľa. A to konkrétne: 

● PISP potrebujú väčšiu podporu a špecifické politiky, aby mohli vykonávať 
svoju prácu v oblasti integrácie zraniteľných ľudí prostredníctvom práce. 
Opýtaným je však celkom jasné, že zamestnať sa na bežnom otvorenom trhu je 
cieľom, ktorý prináša prospech cieľovým skupinám aj bežným podnikom. Napriek 
rozmeru ekonomických činností a rôznorodosti zdrojov, ktoré využívajú PISP, aby 
boli udržateľné, je pre de facto PISP hospodárska a finančná udržateľnosť vždy 
výzvou. Na neujasnenie pojmu sociálny podnik, či už v právnej rovine alebo aj v 
politickej, ideologickej a verejnej mienke, prirodzene nadväzuje nedostatok 
umožňujúcich politických opatrení jednoznačne podporujúcich sociálne podniky aj 
podniky sociálnej ekonomiky. Bez zákonov stanovujúcich právne a daňové režimy, 
nedostatočný prístup ku konkrétnym alebo novým zdrojom financovania, zložitosť 
existujúcich mechanizmov financovania, nedostatok stimulov pre sociálne investície 
a verejné obstarávanie podľa výsledkov sa organizácie sociálnej ekonomiky 
zameriavajú na prácu. integrácia ľudí v zraniteľných situáciách „sú nútení uchýliť sa 
k financovaným projektom, ktoré nezaručujú udržateľnosť reakcie na tieto cieľové 
skupiny“ (Meira & Martinho, 2021). 

 
● Medzi sociálnymi a ekonomickými rozmermi PISP existuje paradox. Zdá sa to 

ešte ťažšie pre PISP, ktorí nepodporujú ľudí so zdravotným postihnutím. Pre tých, 
ktorí podporujú túto cieľovú skupinu, je možné riešenie výrobnej jednotky v rámci 
rehabilitačnej intervencie. PISP podporujúce iné zraniteľné cieľové skupiny, keďže 
ide o organizácie sociálnej ekonomiky pôsobiace v oblasti sociálnych služieb, čelia 
ťažkostiam pri práci v ekonomickom rozmere. Dôvod, prečo niektorí z nich vytvárajú 
bežný podnik. Ale bez právneho rámca ako sociálny podnik sa zdá ťažké udržať sa 
na bežnom trhu v konkurencii s kapitalistickými spoločnosťami. 
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e. Rumunsko 

Rumunský scenár predstavuje tieto výzvy: 

● Napriek sľubnému začiatku na začiatku rokov 2010-2014 sa PISP nepodarilo 
rozšíriť a integrovať sa do rámca sociálnych služieb a služieb zamestnanosti 
a opatrení verejnej podpory. Národné programy Európskeho sociálneho fondu sa 
zamerali na začínajúce podniky, ktoré sa vzhľadom na zlý ekosystém ukázali ako 
neudržateľné – v roku 2020 existovalo len 13 PISP, pričom tento počet sa v roku 
2021 zvýšil v dôsledku nového kola financovania z ESF. ups. Ich udržateľnosť sa 
zdá byť neistá v kontexte nedostatku kontinuálnych, systematických podporných 
opatrení zameraných na pracovnú integráciu najviac znevýhodnených, a to najmä 
prostredníctvom sociálnych podnikov. Do marca 2021 bolo aktívnych iba 20 
sociálnych podnikov – ktoré mali platnú sociálnu známku (neboli pozastavené) a 
vyčlenení pracovníci zo zraniteľných skupín. Spolu mali 303 zamestnancov, z toho 
86. Podnik potrebuje podnikateľské skúsenosti – ekonomickú a sociálnu činnosť 
pred spustením životaschopného programu pracovnej integrácie. Grantový program 
Európskeho sociálneho fondu, ktorý financoval start-upy v oblasti sociálno-
profesijnej integrácie zraniteľných skupín POSDRU 2007-2013 neviedol v 
strednodobom horizonte k vytvoreniu životaschopných sociálnych podnikov. S 
cieľom zosúladiť rumunskú politiku zamestnanosti s európskou politikou 
zamestnanosti v tejto oblasti sa režim certifikácie ako sociálneho podniku pracovnej 
integrácie alebo inzerovania v praxi ukázal ako neúčinný, a preto sa mimovládne 
organizácie v sociálnom sektore nerozhodli pre autorizáciu, ktorá prináša len iné 
administratívne úlohy a žiadne verejné podporné opatrenia. Model PISP ešte nebol 
dobre integrovaný do sociálnych politík a opatrení v oblasti zamestnanosti 
zraniteľných skupín, a preto zatiaľ nemôže priniesť očakávané výsledky. 

● Chýba verejná národná politika podporujúca rámec pre PISP v Rumunsku. Na 
spustenie PISP existujú iba programy podporované národným operačným 
programom ESF. Okrem toho sa PISP môžu spoliehať len na symbolické podporné 
opatrenia, konkrétne poradenské služby pri registrácii, marketingu a podpore ich 
produktov zo strany miestnych služieb zamestnanosti, ktoré uznávajú PISP, alebo 
na existujúce podporné opatrenia vyplývajúce z iných právnych predpisov, z ktorých 
môžu mať prospech na základe ich štatút podniku (MSP, zamestnávatelia 
znevýhodnených pracovníkov). To je dôvod, prečo je najnovšou otázkou organizácií 
PISP presadzovanie lepšej legislatívy, ktorá nielen uznáva štatút podniku pracovnej 
integrácie, ale uznáva aj vplyv, ktorý tieto organizácie majú na miestnej úrovni, a 
poskytuje im viac nástrojov na zvýšenie veľkosti. ich činnosti. Prvým krokom, ktorý 
sa v súčasnosti dostáva do povedomia verejnosti, je potreba dotácií a zníženia daní 
pre zamestnaných znevýhodnených pracovníkov a ročných daní zo zisku. 
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f. Srbsko 

Hoci koncepcia celoživotného vzdelávania spolu s rozvojom PISP je oblasťou, ktorú treba 
v Srbsku rozvíjať, zdá sa, že ju obmedzuje najmä nedostatok politickej vôle, ako aj 
strategického riadenia a kapacity verejnej správy. 

● Proces presadzovania prijatia zákona o sociálnom podnikaní a využitie návrhu 
vypracovaného občianskou spoločnosťou koncom roka 2019, ako aj rozšírenie 
siete podpory PISP prostredníctvom spolupráce všetkých relevantných aktérov by 
bolo efektívnejšie a realistickejšie, ak by boli vhodné metódy. sú vyvinuté na meranie 
sociálneho vplyvu, ktorý dosahujú. Okrem toho je potrebné pred prijatím zákona 
identifikovať a implementovať určité praktické riešenia, ako napríklad rozvoj 
systémov podpory na dosiahnutie ekonomickej udržateľnosti, ako aj pre potreby 
podpory, koordinácie, monitorovania a riadenia sociálneho podnikania. K zvýšeniu 
sociálnej súdržnosti a všeobecnej dôvery medzi súkromným, verejným a 
občianskym sektorom by prispelo aj vytvorenie inštitucionálneho mechanizmu pre 
rozvoj sektora. V tejto súvislosti je potrebné obnoviť verejný dialóg. Zákon poskytne 
základ pre tvorbu rozvojových programov a podporných opatrení a otvorí priestor 
pre začlenenie nových aktérov do ekosystému PISP. Návrh zákona o sociálnom 
podnikaní vypracovaný v roku 2019 je pevným základom pre ďalšie úsilie o 
identifikáciu a vytvorenie základu pre rozvoj odvetvia. Vznikla po dlhom 
konzultačnom procese, opierajúc sa o osvedčené postupy EÚ a regiónu a pristupuje 
k sociálnym podnikom cez prizmu európskych štandardov s prihliadnutím na 
miestne podmienky. Sektor sociálnej ekonomiky v Srbsku je malý, ale heterogénny, 
takže má rôzne formy s rôznymi oblasťami sociálneho vplyvu, väčšinou 
ekonomického posilnenia a zamestnanosti. Majú však spoločné črty, ktoré sa 
prejavujú v ich spoločenskom poslaní reprezentovanom rýchlym prispôsobením 
prevádzky podniku potrebám komunity; silná komunita zákazníkov a príjemcov; a 
ich primárna motivácia – nestratiť prácu. Vzdelávanie dospelých, uznávané ako 
dôležitý prvok v rozvoji PISP, zohráva významnú úlohu pri dosahovaní poslania, ale 
keďže úloha, ktorú zohrávajú PISP, stále nie je plne uznávaná zo strany tvorcov 
rozhodnutí, možno povedať, že dynamika rozvoja v oblasti vzdelávania dospelých 
čelí mnohým obmedzeniam. 

● Riadenie poskytovateľov služieb vzdelávania dospelých prijatých zo sektora 
PISP podlieha všetkým vyššie uvedeným právnym obmedzeniam. Smerovanie 
ich práce by sa malo zamerať na problematiku pokrytia krajiny podpornými službami 
pri príprave a vzdelávaní sociálnych podnikateľov – sieťovanie a spolupráca inštitúcií 
predovšetkým na lokálnej úrovni. Zameraním sa na konštituovanie sietí a spoluprácu 
medzi PISP posilňujú svoje kapacity v rámci posilňovania sektora a poskytujú právny 
priestor, ktorý by im umožnil slobodne napĺňať ich spoločenské poslanie. 
Prostredníctvom presadzovania a organizovania propagačných kampaní by PISP 
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zvýšili povedomie, viditeľnosť a dôležitosť služieb podpory a vzdelávania dospelých. 
Pozitívne makroekonomické trendy v Srbsku nevyriešili generáciu nerovnosti a 
prehlbujúcu sa ekonomickú priepasť, ktorá vzďaľuje krajinu od udržateľného 
hospodárskeho rastu a ohrozuje uplatňovanie práv pracujúcich a iných práv – kríza 
spôsobená pandémiou zasiahla rôzne skupiny pracujúcich na trhu, najmä tí v 
neformálnej ekonomike a marginalizované a zraniteľné skupiny. 

● Neexistujú žiadne silné a oddané inštitúcie na podporu a rozvoj PISP a 
chýbajúce opatrenia na podporu verejnosti. Sektor PISP sa rozvinul výlučne 
vďaka podpore darcov. Taktiež PISP fungujú v rôznych právnych formách (teda 
rôznym daňovým a fiškálnym pravidlám), čo ešte viac komplikuje ich nepriaznivú 
pozíciu na trhu. 

g. Slovensko 

Na Slovensku projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ – 
vytvorený na národnej úrovni za účelom podpory registrovaných sociálnych podnikov, 
obsahuje podmienku získania úveru, aby bolo možné o investičnú pomoc požiadať. Prax 
ukázala, že mnohé PISP sa o to ani nepokúsili a tí, ktorí to urobili, využili na získanie 
úveru bežné komerčné banky. Systém implementovaný Slovenskou sporiteľňou a 
poľskou bankou TISE (prostredníctvom slovenského partnera Social Innovators) na 
získanie sociálneho úveru vyraďuje relatívne veľa PISP z možnosti získať pomoc a je tiež 
zložitý a obzvlášť zdĺhavý. Posúdenie žiadostí o úver zvyčajne trvá viac ako pol roka. 

Dá sa to vysvetliť niekoľkými hypotézami, ako napr.: 

● Sociálne podniky nemajú prístup/ľudský kapitál ku kvalitnému poradenstvu a pomoci 
pri príprave investičných žiadostí; 

●  Ľudský kapitál chýba aj na strane ministerstva práce. Jej odbor sociálnej ekonomiky 
(bez zamestnancov reg. stredísk) tvorí 5 ľudí, pričom v súčasnosti je na Slovensku 
registrovaných 422 sociálnych podnikov; 

● Sociálne podniky trápi nejednotnosť prístupu úradov pri schvaľovaní a vyplácaní 
príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti. Zaťažuje aj administratívna 
náročnosť podávania žiadostí o platbu príspevkov. 

Medzi najčastejšie zdieľané obavy sociálnych podnikov patria: 

● Neúmerná administratívna/byrokratická záťaž spojená s prijímaním opatrení na 
podporu zamestnancov;  

● Nejasnosť okolností (pravidlá, zodpovednosti a záväzky) prijímania rôznych 
skupín znevýhodnených zamestnancov. 
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h. Doplnkové krajiny 

Francúzsko 

Francúzski PISP tiež čelia problémom, pokiaľ ide o účinnosť podporných politík. Hoci sú 
pracovné pomôcky, ktoré má PISP k dispozícii na podporu zvýhodnených pracovníkov, 
potrebné, viaceré francúzske štúdie ukázali, že výška pomoci na súčasné pozície 
neumožňuje kompenzovať nábor týchto menej kvalifikovaných zamestnancov a 
financovať ich podporu. Okrem toho, bod, o ktorom sa hovorilo už dlho, je nedostatok 
investícií, ktoré by umožnili rozvoj inkluzívnych sociálnych podnikov. Od minulého roka 
dostal Fond rozvoja inklúzie (FDI) ďalšie sumy (od 20 miliónov eur do 120 miliónov eur v 
roku 2020 a 150 miliónov v roku 2021). Boli vyhlásené výzvy na predkladanie projektov 
na podporu rozvoja a tvorby pracovných miest, ktoré financujú zmenu rozsahu (nákup 
strojov, komerčné investície, výskum a vývoj) potrebnú na dosiahnutie 100 000 
dodatočných pracovných miest. 

 

Holandsko 

Počet PISP v Holandsku rastie a úloha PISP v pracovnej integrácii sa považuje za 
dôležitú. V dôsledku decentralizácie v roku 2015 sa pole posúva a reaguje na to verejný 
aj súkromný sektor. Ako už bolo spomenuté vyššie, prebieha politická diskusia o vytvorení 
právneho rámca pre sociálne podniky. Toto by mohol byť ďalší krok pri posilňovaní PISP 
v Holandsku. Ak by právny rámec nadobudol účinnosť, mohol by (potenciálne) byť 
skvelým zdrojom údajov o PISP. Bolo by to veľmi vítané, keďže dostupné údaje sú v 
súčasnosti veľmi obmedzené a značne sa líšia. 

Doteraz neboli v Holandsku vytvorené žiadne podporné schémy pre sociálne podniky a 
PISP. Existujú určité snahy miestnych vlád, ako aj Social-EnterpriseNL (Buy Social), De 
Omslag (podpora PISP v regióne Amsterdam) a ďalšie iniciatívy týkajúce sa sociálneho 
obstarávania. Vplyv týchto snáh bol zatiaľ obmedzený, čo sa môže zmeniť, keď sa im 
podarí zvýšiť povedomie. 

Novú iniciatívu nedávno spustili samosprávy 40 stredných/veľkých miest v Holandsku, 
združených v takzvanej G40. Táto sieť sa zameriava na oblasti politiky týkajúce sa 
sociálneho, hospodárskeho a mestského rozvoja. Spoločne s centrálnou vládou, 
sociálnymi partnermi a podnikateľskou komunitou vytvorila skupina G40 City Deal: Impact 
Entrepreneurship, v ktorej sa partneri „zaviazali k rastu, kvalite života a inováciám v 
holandskej a európskej sieti miest“. Cieľom City Dealu je znížiť prekážky, ktorým čelia 
sociálne podniky pri raste a rozkvete. Na dosiahnutie tohto cieľa sa vynakladá úsilie na 
posilnenie vytvárania sietí; navrhovať obchodné modely pre sociálne výzvy; zamerať sa 
na rast sociálnych podnikateľov; a sprístupniť finančné prostriedky sociálnym podnikom 
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(Sociálny podnik, 2021c). City Deal možno vnímať ako katalyzátor na stimuláciu 
sociálnych podnikov a PISP. Účinky City Deal zatiaľ nie sú viditeľné, keďže iniciatíva bola 
spustená veľmi nedávno, 11. marca 2021. 
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Závery 
 

Menej ako 60 % analyzovaných krajín má dobre definovaný status a uznanie PISP 
špecifickým zákonom alebo politikou. Niektoré zo skúmaných krajín dokonca nemajú 
konsenzus, pokiaľ ide o hlavné koncepty sociálnej ekonomiky (sociálne podniky), ako 
napríklad Maďarsko. Priekopníkom sociálnej ekonomiky je však Francúzsko, ktoré v roku 
1979 verejne uznalo PISP a v roku 1985 už prijalo prvý verejný program na podporu 
sociálnych podnikov. 

Pre 19 skúmaných krajín neexistuje spoločné porozumenie pri identifikácii a uznaní 
PISP ako poskytovateľa vzdelávania dospelých (príklad Maďarska, ktoré ako formu 
PISP uznáva len rehabilitačné sociálne podniky zamerané na ľudí so zdravotným 
postihnutím, s vylúčením akejkoľvek inej zraniteľnosti, ktorú by iný sociálny podnik mohol 
ponúkajú služby, alebo Severného Macedónska, kde vnímajú PISP skôr ako neformálny 
druh vzdelávania než ako poskytovateľa vzdelávania dospelých). V rámci 19 skúmaných 
európskych krajín existuje väčšia konzistentnosť pri definovaní a uznávaní 
organizácií, ktoré ponúkajú služby ľuďom so zdravotným postihnutím, než ľuďom 
zo zraniteľných skupín. Fiškálne výhody pre organizácie slúžiace ľuďom so zdravotným 
postihnutím sú preto konzistentnejšie ako výhody pre organizácie slúžiace iným druhom 
zraniteľných skupín. Z dôvodu nedostatočného uznania PISP je k dispozícii málo údajov 
o situácii PISP vo väčšine študovaných krajín, napr. Maďarsko, Írsko, Severné 
Macedónsko, Portugalsko a Holandsko. 

Väčšina právnych rámcov PISP sa prijíma na národnej úrovni, s niektorými výnimkami 
implementácie na regionálnej úrovni, ako je Belgicko, Taliansko, Slovinsko a Španielsko. 

V európskych krajinách, ktoré už majú právny rámec pre PISP, niektoré z 
príslušných organizácií považujú legislatívu za obmedzujúcu alebo zbytočnú pre 
rozvoj a udržateľnosť PISP, napr. Rumunsko a Srbsko. V prípade Rumunska zákon pre 
sociálnu ekonomiku prináša viac povinností ako práv a výhod pre PISP, preto sa viac 
organizácií vzdalo alebo nemá v úmysle získať svoje právne uznanie ako PISP.  
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Fiškálne výhody na národnej úrovni, ktoré dostávajú PISP v najväčšom množstve 
rôznych krajín v Európe, sú vo forme dotácií na nábor znevýhodnených 
pracovníkov, po ktorých nasleduje oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb 
(zo zisku). 

Väčšina PISP zo skúmaných európskych krajín, ktoré majú malú finančnú podporu na 
svoje služby voči zraniteľným skupinám, používa iné mechanizmy, aby prežili: pôsobí na 
súkromných trhoch, a teda získavajú príjem zo svojej hospodárskej činnosti, súkromné 
sponzorstvo (okrem Francúzska), všeobecné získavanie finančných prostriedkov, 
mikrofinancovanie, sociálne pôžičky, prístup k grantom. 

 

Aj keď krajiny zúčastňujúce sa na tejto štúdii uvádzajú spoluprácu medzi štátnymi 
inštitúciami a PISP alebo medzi PISP samotnými, reprezentatívnosť národných sietí 
PISP je nízka. Zo štúdií o európskych krajinách Írsko, Srbsko a Maďarsko uviedli najširšie 
a najstaršie národné siete. Napriek tomu sa dôležitosť siete PISP odhaľuje a dokonca sa 
prejavuje ako výzva pre niektoré krajiny zúčastňujúce sa súčasného výskumu (napr. 
Maďarsko načrtáva izoláciu a nedostatočnú spoluprácu medzi PISP, čo vytvára prekážku 
pozitívnej lobistickej činnosti voči tvorcom politiky a zamedzenie povedomia o danej téme 
v krajine). 
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srbije.html  
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https://solidarnaekonomija.rs/  
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nju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf  

 

Srbsko 

National Qualifications Framework Council 
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Adult Education Survey 2016 - 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/trng_aes_12m0_esqrs_sk.htm  

Eurofound - Work data on Slovakia 
https://www.eurofound.europa.eu/country/slovakia  

Social Enterprises And Their Ecosystems In Europe, Country report Slovakia - Social 
enterprises and their ecosystems in Europe. Updated country report: Slovakia (2019) 

ASES SK 
https://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/  

ASSE Slovakia 
https://www.asseslovakia.sk/?page_id=402  

Map of registered social enterprises 
https://socialnaekonomika.sk/registrovane-sp-mapa/index.html?undefined=undefined  

Lifelong Learning and Counseling Strategy 2021-2030 
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-
vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf  

Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from 
the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions: Social Business Initiative — 
Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social 
economy and innovation’ COM (2011)682 final 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292  

Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The 
European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions 
Towards a job-rich recovery (2012) - EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 18.4.2012 
COM(2012 ...https://ec.europa.eu › social › BlobServlet 

 

Ďalšie krajiny a iné referencie 

The European Pillar of Social Rights, ENSIE, 2019: 
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11728/ENSIE_European_Pillar_
of_social_rights.pdf  

EPSR Action Plan, European Commission, 2021 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-
growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-
plan_en  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/trng_aes_12m0_esqrs_sk.htm
https://www.eurofound.europa.eu/country/slovakia
https://www.ases-slovensko.sk/poslanie-a-ciele/
https://www.asseslovakia.sk/?page_id=402
https://socialnaekonomika.sk/registrovane-sp-mapa/index.html?undefined=undefined
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf
https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/09/na-webNavrh-Strategie-celozivotneho-vzdelavania-a-poradenstva-2021-2030-na-webkorjv_ciste.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11728/ENSIE_European_Pillar_of_social_rights.pdf
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11728/ENSIE_European_Pillar_of_social_rights.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
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ENSIE Position on the European Commission EPSR Action Plan, ENSIE, 2021 
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-
on-the-european-commission-epsr-action-plan  

ENSIE feedback on the European Commission’s initiative on Improving adults’ basic 
skills (“Upskilling pathways recommendation”), ENSIE, 2021 
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-
on-the-european-commission-epsr-action-plan  

What is ENSIE, ENSIE, 2021, 
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11720/ENSIE_Presentation_EN.
pdf  

Social enterprises and their ecosystems in Europe – Comparative synthesis report, 
EURICSE and EMES, European Commission, 2020 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274  

https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktfoerderungen.html , see also 
Ministry of Labour (2021a, accessed on 20 April, 2021). But as already pointed out, this 
enumeration provides a more general definition on disadvantaged people by naming 
target groups for measures increasing their employability – only partly overlapping with 
the definition in EU Commission Regulation No. 651/2014 of 17 June 2014, art. 2(4). 

Arbeitplus, 2018, data based on a survey through its members 
https://arbeitplus.at/statistiken/langzeitbeschaeftigungslosigkeit-entwicklung-von-2007-
bis-heute/  

Department Werke en Sociale Economie, 2021  
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/publicaties  

Social Enterprises and their ecosystems in Europe, Country Report Belgium, Nyssen 
and Huybrechts, European Commission, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22454&langId=en  

Portail Wallonie, Direction de l’Economie Sociale 
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS/base_legale.
html 

Brief analysis of the employment situation of people with disabilities in Bulgaria 2015 – 
2019, NASO, 2019  
https://naso.bg/9-about-naso/3466-kratyk-analiz-zaetost-2020  

Social Enterprises and their ecosystems in Europe, Country Report Bulgaria, Jeliazkova, 
European Commission, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21572&langId=en  

https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2021-epsr-ensie-position-on-the-european-commission-epsr-action-plan
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11720/ENSIE_Presentation_EN.pdf
https://www.ensie.org/Portals/ensie/OpenContent/Files/11720/ENSIE_Presentation_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8274
https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktfoerderungen.html
https://arbeitplus.at/statistiken/langzeitbeschaeftigungslosigkeit-entwicklung-von-2007-bis-heute/
https://arbeitplus.at/statistiken/langzeitbeschaeftigungslosigkeit-entwicklung-von-2007-bis-heute/
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/publicaties
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22454&langId=en
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS/base_legale.html
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/IDESS/base_legale.html
https://naso.bg/9-about-naso/3466-kratyk-analiz-zaetost-2020
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21572&langId=en
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Croatian employment office (2020.b). Catalogue of active labour policy measures 
implemented by Croatian employment office. Zagreb: Croatian employment office 

Social Enterprises and their ecosystems in Europe, Country Report Croatia, Vidovic, 
European Commission, 2019 
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20958&langId=en  
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