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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b) Prijímateľ vyplní pred ukončením realizácie projektu.                                           
Názov projektu
Príspevok na službu starostlivosti o dieťa

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu
OP ZaSI NP2009/2.3/1
Kód projektu ITMS 27 130 230 002 (BSK)

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os 3-  Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK
Opatrenie 3.2- Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie    
                         pracovného a rodinného života v BSK

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) 
01.01.2009- 31.3.2013

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
3 406 711 €

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
PhDr. Martina Kriššová, 
+421-2-20 444  834
www.upsvar.sk
martina.krissova@upsvr.gov.sk

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
	Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného života pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udržaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti.


Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
 Zamestnanci s rodinnými povinnosťami (oprávnené osoby na uplatnenie nároku na príspevok v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z.  o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

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

Ciele projektu:
Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného života pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udržaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti.

Špecifické ciele (výsledky projektu):
	 Podporiť rodičov formou príspevku pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa, pri návrate do zamestnania, pri vzdelávacích aktivitách na strednej alebo na vysokej škole
	Eliminovanie prekážok zastúpenia rodičov s rodičovskými povinnosťami na trhu práce



Aktivity projektu:
Aktivita 1 
Poskytovanie príspevku
Aktivita 2 
Vypracovanie analýzy
Aktivita 3 
Riadenie projektu
Aktivita 4
Publicita a informovanosť

Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)

Merateľné ukazovatele projektu

Typ
Názov
Merná jednotka
Plánovaná hodnota

Dosiahnutá hodnota*
Stav realizácie aktivít projektu*   (v %)

Výsledok
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov -  spolu 
počet
737
 2 937
398,51


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov - muži
počet
74
122
164,86


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov - ženy
počet
663
2 815
424,59










Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity
• výroba reklamných predmetov s logom ESF a OP ZaSI 
• výroba plagátov, letákov s presným názvom NP, logom ESF a logom OP ZaSI
• výroba vlajok EÚ so stojanom
● publikácia 3 inzerátov v denníku Plus JEDEN DEŇ
● odvysielanie rozhlasového prezentačného spotu





