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Нові вимоги до політки
зайнятості








надання послуг найбільш вразливим категорія
безробітних та внутрішньо-переміщеним осіб
забезпечення самодостатніх громад
формування передумав сталого розвитку суб'єктів
господарювання – роботодавців, що винайняли на
роботу безробітних
сприяння самозанятости
економія коштів Фонду соціального страхування на
випадок безробіття
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Сприяння самозайнятості
Суттєве місце відведено заходам підтримки
та розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних –
залучення осіб, які бажають отримати одноразову виплату
допомоги з безробіття та започаткувати власну справу
різнопланові

інформаційні та тематичні семінари

допомога

у виборі перспективного виду діяльності для
конкретного регіону
Інформування

власної справи

про дії, які варто здійснити для започаткування

спеціальні

курси з основ обліку та оподаткування діяльності
малого підприємництва, мікроекономічних питань, маркетингу,
менеджменту та практичних вмінь щодо бізнес-планування в
межах курсу "Основ підприємницької діяльності"
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Що заважає


формалізм



відсутність зв'язку теорії та практики



безробітні чи внутрішньо-переміщені особи самостійно
визначають напрям своєї роботи, на який буде витрачатись
сума одноразової виплати допомоги по безробіттю, комісія,
що призначає виплати, особливо вплинути не може.
Перехід до ДПП надає можливість обрати ефективні та
сталі форми діяльності з числа наперед визначених
бізнесів та франшиз в галузях та сферах, що раніше не
обиралися безробітними



сума одноразової виплати допомоги по безробіттю є
єдиними джерелом коштів на створення та розвиток
підприємств малого та середнього бізнесу цієї категорії осіб
через відсутність чіткого та прозорого фінансового
планування
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ДПП
Учасники ДПП з числа міжнародних та приватних
фінансових установ забезпечать розробку фінансових
моделей за кожним бізнесом та франшизою за методикою
UNIDO на базі Методичних рекомендацій з бізнес планування із
використанням спеціалізованого програмного забезпечення
Це дозволить суб'єкту малого та середнього бізнесу
претендувати на додаткову фінансову підтримки в рамках
програми малих грантів ПРООН, МОМ, Фонду Відродження, а
також банків та інших фінансових установ
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Заходи реалізації


формування пулу бізнесів та франшиз, на базі яких
здійснюється навчання безробітних та внутрішньопереміщених осіб



проведення професійного діагностичне обстеження щодо
можливостей відкриття власної справи та схильностей усіх,
хто виявляє бажання розпочати власний бізнес



застосування для економічної та фінансової експертизи
інвестиційних проектів єдиного програмного забезпечення,
що має відкриту архітектуру для введення, експортуімпорту даних, є інструментом комплексного аналізу
інвестиційних проектів і підготовки звітів за вимогами
UNIDO



залучення до розгляду заявок на отримання одноразової
виплати допомоги по безробіттю на засадах державноприватного партнерства консорціуму за участю
консультаційних компаній, міжнародних установ, банків
тощо
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Дякую за ваші питання
Андрій Кривонос

www.kryvonos.org
www.трансформация.com
www.franchising.org.ua
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