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Opis projektu

Názov projektu:
Príspevok na službu starostlivosti o dieťa v rámci BSK 
Žiadateľ o NFP:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dĺžka realizácie aktivít projektu
(od - do):
06/2013 – 06/2014
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Programové obdobie 2007 – 2013





Východiskový a očakávaný stav


VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Projekt je zameraný na poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a popri starostlivosti o dieťa rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo sa vzdeláva  pre potreby trhu práce na strednej škole alebo na vysokej škole. Splnenie podmienok nároku na výplatu príspevku sa skúma v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“). Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa  štát podporuje sociálnu inklúziu rodiča, zabezpečuje rodovú rovnosť a jeho poskytovaním sa má prispieť k zosúladenia pracovného a rodinného života. Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa sa smeruje k  zabezpečeniu podpory rodiča k  zosúladeniu jeho rodinného, osobného a pracovného života a tým mu uľahčiť návrat k zárobkovej činnosti alebo návrat k študijným povinnostiam na strednej škole alebo na vysokej škole popri výkone rodičovských povinností.
Cieľovou skupinou projektu sú rodičia s rodičovskými povinnosťami, ktorí pre pracovné alebo vzdelávacie povinnosti nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť dieťaťa.



OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Predpokladáme, že realizáciou projektu sa dosiahne:
	eliminovanie prekážok u rodičov s rodičovskými povinnosťami na trhu práce,

podpora rodičov formou príspevku pri zabezpečovaní starostlivosti o dieťa počas výkonu zárobkovej činnosti, pri vzdelávacích aktivitách na strednej škole alebo na vysokej škole a uľahčenie návratu do práce z pohľadu finančnej situácie rodiny.





Očakávaným výsledkom realizácie projektu je:
	zvýšenie zamestnanosti














Podrobný popis hlavných aktivít


Aktivita 1 – Poskytovanie príspevku
Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa rodičom, ktorý spĺňajú podmienky nároku na jeho výplatu podľa zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“).  
Ide o sociálnu dávku, ktorej cieľom je prispieť rodičom na výdavky spojené so zabezpečením starostlivosti o každé maloleté dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,  počas výkonu  zárobkovej činnosti alebo v čase  plnenia študijných povinností. Rodič zabezpečuje starostlivosť o dieťa prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby a príspevok sa mu poskytuje mesačne vo výške preukázaných výdavkov uhradených poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa, najviac v sume podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa. 
Projekt bude realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne území Bratislavského samosprávneho kraja.


Podrobný popis podporných aktivít (riadenie a publicita a informovanosť)



Aktivita 2 – Riadenie projektu
Riadenie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a Ústredím PSVR,  bude zabezpečovať Ústredie PSVR, ktoré bude koordinovať činnosť úradov PSVR. Ústredie PSVR bude zabezpečovať metodickú, koordinačnú činnosť, ktorú budú vykonávať členovia projektového tímu, zamestnanci Ústredia PSVR. Úrady PSVR budú rozhodovať o nároku a o výplate príspevku a uhrádzať príspevky.  



Aktivita 3 – Publicita a informovanosť
Ústredie PSVR a úrady PSVR budú zabezpečovať publicitu a informovanosť o projekte v súlade s usmerneniami RO.
Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007- 2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
V zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu bude publicita projektu realizovaná prostredníctvom povinných a dobrovoľných komunikačných ciest, konkrétne cez informačné/propagačné materiály. Prostredníctvom nich bude zabezpečovaná informovanosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF. Plagáty a letáky budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania z ESF, logo ESF, logo OP ZaSI. Informácie o projekte budú vyhotovené za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú umiestnené v budovách a v miestnostiach inštitúcií, ktoré vykonávajú aktivity projektu financované z ESF.  



