
 

 

 
 

 

 

 

NÁRODNÝ PROJEKT  

 

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných 

uchádzačov o zamestnanie 

 

 

Názov Operačného programu:    Ľudské zdroje  

Miesto realizácie projektu:    Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky  

kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,  

Prešovský kraj, Košický kraj 

 

Trvanie projektu:     od 01.09.2017 do 31.08.2021 

Výška nenávratného finančného príspevku:  32 853 293,16 EUR 

 

Kontaktné údaje:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska 8, 812 67 Bratislava   

www.upsvar.sk 

 

 

Realizácia národného projektu prispeje k lepšiemu uplatneniu dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o 

zamestnanie na trhu práce nielen rozvojom jeho zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, 

ale tiež posilnením jeho motivácie nájsť si zamestnanie vplyvom dlhodobej a systematickej poradenskej 

práce a zvýšením jeho aktivizácie pri hľadaní zamestnania prostredníctvom stanovených cieľov a 

konkrétnych krokov vedúcich k dosiahnutiu cieľa. Projekt podporí rozvoj miestnej zamestnanosti a 

zároveň prispeje k zníženiu regionálnych disparít na trhu práce. 

 

 

Cieľom projektu je podporiť zamestnateľnosť dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie 

prostredníctvom individualizovaného poradenstva 

 

 

Cieľová skupina projektu  
• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie) 

 

 

Projekt sa vykonáva prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:  
 

Aktivita č. 1 – Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie 

Aktivita č. 2 – Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov  

           o zamestnanie 

 



 

 

 
 

Bilancia kompetencií bude okrem zvyšovania pravdepodobnosti návratu na trh práce prispievať k rozvoju 

nasledovných postojov, zručností a správaní zaradených dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o 

zamestnanie: 

 

- konfrontovať osobnostné a odborné predpoklady s požiadavkami cieleného povolania, 

- vyhľadávať informácie o trhu práce a o vzdelávaní, 

- pomenovať vlastné zručnosti, osobnostné predpoklady a motivácie, zdôvodniť svoje profesijné 

smerovanie, 

- vypracovať, realizovať a adaptovať akčný plán uplatnenia sa dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o 

zamestnanie na trhu práce, 

- vyhľadávať vo svojom prostredí potrebnú podporu, 

- využívať a rozširovať sieť kontaktov pre profesijné účely, 

- vypracovať rôznorodé alternatívy zamestnania, 

- určiť priority medzi viacerými alternatívami. 

 

 

Poradenský program bude okrem zvyšovania pravdepodobnosti návratu na trh práce prispievať k rozvoju 

nasledovných postojov, zručností a správaní zaradených dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o 

zamestnanie v nasledovných oblastiach: 

 

- identita a motivácia, 

- silné stránky / potenciál, 

- horizonty a plánovanie, 

- siete a vzťahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národný projekt Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných 

uchádzačov o zamestnanie sa realizuje vďaka podpore  

z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

   
  www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.upsvar.sk 

www.ludskezdroje.gov.sk 

http://www.esf.gov.sk/

