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Jaroslav Barborák, moderátor:
"Pol roka po zavedení povinnosti odpracovať si dávku v hmotnej núdzi, pracuje pre mestá a obce
56 percent poberateľov dávok. Kým v Bratislave je pre minimum nezamestnaných práce dosť, podľa
ekonomického analytika je to v regiónoch Rimavská Sobota či Revúca presne naopak."
Branislav Heldes, redaktor:
"Ste nezamestnaní a chcete dostávať dávku v hmotnej núdzi? Ak vám ponúkne prácu vaše mesto
či obec, od júla platí, že si ju musíte odrobiť. Napríklad čistením ulíc či prácou v nemocnici alebo
domove seniorov. Napríklad v bratislavskej Rači odpracovali nezamestnaní od júla 440 hodín.
V Karlovej Vsi takto pracuje mesačne asi 17 osôb. Podľa prednostu miestneho úradu Jána Hrčku je
problém v tom, že si niektorí na prácu zvykajú ťažko a dostanú sa len po školenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci."
Ján Hrčka, prednosta Miestneho úradu, Karlova Ves:
"Zhruba 60-70 percent tých ľudí, ktorí sú nahlásení, vydržia v danom mesiaci. Čiže nedá sa nejak
extra nič plánovať, preto im dávame robiť také tie najjednoduchšie práce, zbieranie odpadkov,
zametanie, keď sa osadzujú nejaké značky, tak im dáme vykopať jamu."
Branislav Heldes:
"Horšia je situácia v Petržalke. Hoci od júla mali možnosť odpracovať si dávku desiatky
nezamestnaných, veľa z nich nevydržalo ani mesiac. Ak mesto či obec ponúkne prácu
nezamestnanému, musí odpracovať 32 hodín. Prácu odmietlo do dnešného dňa 3 800
nezamestnaných a pripravili sa tak minimálne o 62 eur. Podľa Veroniky Černej z Ústredia práce,
aktuálne poberá dávku v hmotnej núdzi 139-tisíc ľudí a odrobiť si ju musí 56 percent z nich."
Veronika Černá, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny:
"Odpracovať si dávku v hmotnej núdzi sa mesačne vzťahuje priemerne na 78-tisíc poberateľov
pomoci v hmotnej núdzi."
Branislav Heldes:
"Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že tam, kde je poberateľov dávky málo, napríklad
v Bratislave, sa práca nájde. Horšie je to v hladových dolinách. Šanca, že si tam človek nájde prácu,
sa podľa neho rovná pravdepodobnosti výhry v lotérii."
Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti:
"V prvom rade štát by sa mal postarať o to, aby každý poberateľ dávok v hmotnej núdzi mal reálnu
šancu na to, že získa normálne pracovné miesto. Toto v súčasnosti nie je pravda, ak sa pozrieme na
regióny typu Rimavská Sobota, Revúca, kde miera nezamestnanosti sa blíži až k 50-tim percentám."
Branislav Heldes:
"Výška dávky v hmotnej núdzi sa môže upraviť od 1. septembra, v závislosti od kondície štátneho
rozpočtu."

