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Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna
nebo ochotna najít si placené zaměstnání. Obecně se (dle metodiky
Mezinárodní organizace práce) za nezaměstnaného považuje osoba, která:




je starší patnácti let,
aktivně hledá práci,
je připravena k nástupu do práce do 14 dnů.

Za vážný ekonomický problém je považována dlouhodobá nezaměstnanost,
kdy nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. V takovém případě je velmi těžký
návrat zpět do práce.
Nezaměstnanost:
Nezaměstnaný je člověk, který nemůže nebo nechce najít placené zaměstnání.
Dělení z hlediska časového:
1. Krátkodobá /do 3 měsíců/
2. Střednědobá /do 12 měsíců/
3. Dlouhodobá /nad 12 měsíců/
Sociální zabezpečení:
Část peněz ze mzdy - zdravotní pojištění
- sociální pojištění
Zdravotní pojištění – zdravotní pojišťovna
Sociální pojištění – nemocenské
- důchodové
- příspěvek na zaměstnanost
Podpora v nezaměstnanosti:
Je to finanční podpora při ztrátě zaměstnání.
Nárok na podporu mají lidé, kteří:
1. Vykonávali práci alespoň 12 měsíců.
2. Mají žádost na úřadu práce, kde jsou vedeni v
evidenci uchazečů o zaměstnání.
3. Nepobírají starobní nebo plný invalidní důchod.
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Jak se tomuto vyhnout?
•
•
•
•

Přání rodičů (povolání se dědí z generace na generaci)
Výchovný poradce - konzultace
Exkurze do podniků
Návštěva střední školy

Míra nezaměstnanosti ve světě
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