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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b) Prijímateľ vyplní pred ukončením realizácie projektu.                                           
Názov projektu
Aktivácia uchádzačov o zamestnanie

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu
Kód projektu ITMS 27 110 130 003 (BSK)

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os - 3 Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK, Opatrenie 3.1 - Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
Bratislavský kraj- Bratislava, Pezinok, Malacky

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
1.5.2008 – 30.6.2013

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
 1 161 787,16 €

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava, 
Bc., PhDr. Ivana Klepáčová Černáková
+421-2-2045 5876, 
ivana.cernakova@upsvr.gov. sk
www.upsvar.sk


Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Aktivácia uchádzačov a dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, dobrovoľnícka služba, obecné služby pre obec

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
 Uchádzači o zamestnanie, dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie, obce, subjekty oprávnené organizovať dobrovoľnícku službu

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
Obligatórne položky:

Ciele projektu:
       Cieľom je aktivácia uchádzačov o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej   
       činnosti, ktorej  cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce a  
       aktivácia dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorý sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi vykonávaním menších obecných služieb pre obec.


Špecifické ciele (výsledky projektu):
    • Zvýšenie podielu uchádzačov o zamestnanie zapojených do dobrovoľníckej služby   
      a ich  následné  začleňovanie na existujúcom trhu prác
    • Zvýšenie zainteresovanosti právnických a fyzických osôb na miestnej úrovni pri 
      vykonávaní dobrovoľníckej služby
    • Zvyšovanie  podielu  dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie 
      zapojených do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec,   
      obnova ich pracovných návykov a následné začlenenie na existujúcom trhu práce
    • Zvýšenie  zainteresovanosti  obcí a  obcou  zriadených organizácii  na miestnej 
      úrovni pri vykonávaní dobrovoľníckej služby


	Aktivity projektu:
Riadenie projektu

Publicita a informovanosť

Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)

Merateľné ukazovatele projektu

Typ
Názov
Merná jednotka
Plánovaný stav

Skutočný stav
Stav realizácie aktivít projektu*   (v %)

Výsledok
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov -  muži
počet
616
 704
114,29


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov - spolu
počet
1 184
1 616
136,49


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov - ženy
počet
568
912
160,56


*Stav k 12/2012








Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity
• rozhlasový a televízny spot
• reklamné predmety s logom ESF a logom OP ZaSI
• plagáty, letáky s názvom NP a logom ESF a logom OP ZaSI





