Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u Županijskoj Komori Split predstavilo mjere aktivne
politike zapošljavanja
U sklopu kampanje „Zaposli se u Hrvatskoj“ Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u suradnji sa
Županijskom komorom Split, predstavilo je mjere aktivne politike zapošljavanja dionicima iz Splitsko
– dalmatinske županije.

Cilj ove aktivnosti bio je informiranje gospodarstvenika i svih zainteresiranih dionika s područja
Splitsko-dalmatinske županije o mjerama koje provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i
Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje omogućuju bržu i lakšu integraciju nezaposlenih osoba na tržište
rada, te podižu uspješnost i konkurentnost hrvatskih poduzetnika.
U svom pozdravnom govoru v.d. predsjednica ŽK Split Mirjana Čagalj naglasila je: „Hrvatsko tržište
rada muče strukturalni problemi, a nedostatak ljudi s potrebnim znanjima i vještinama postaje
ključni i ograničavajući razvojni problem hrvatskog gospodarstva.“

Ministar rada i mirovinskog sustava, Marko Pavić istaknuo je kako za mjere aktivne politike
zapošljavanja nije osigurano nikad više sredstava koja su namijenjena podizanju kompetencija
potencijalnih zaposlenika.
U okviru devet mjera posebno je istaknuo mjeru pripravništva: „U okviru ove mjere poslodavce
podupiremo sa 50% troška bruto 2 plaće za godišnju plaću, a visina plaće nije limitirana te je posebno
namijenjena poslovima s dodanom vrijednošću“

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar naveo je da je na području Splitskodalmatinske županije u 2018. dosad uloženo 71 milijun kuna za provedbu mjera, a što je rezultiralo
zapošljavanjem 6000 nezaposlenih osoba s evidencije Zavoda za zapošljavanje, RU Split.
Primjer dobre prakse korištenja mjera za stjecanje prvog radnog iskustva odnosno mjeru pripravništva
s okupljenima je podijelio Ivan Juras, vlasnik tvrtke „Net media sistemi“ iz Splita. Mjera pripravništva
uvelike mu je pomogla u zapošljavanju mladih ljudi bez radnog iskustva i s plaćom bez gornjeg limita.
Nakon predstavljanja mjera ministar Pavić posjetio je HZZ RU Split i sudjelovao je na svečanoj dodjeli
ugovora za natječaj „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda. Tom prilikom ministar je istaknuo kako
se ovim projektom potiče zapošljavanje u lokalnim sredinama koje će osigurati dvosmjenski odnosno
produljeni rad vrtića.

