file_0.png


file_1.wmf


file_2.png


file_3.wmf


Formulár príkladov dobrej praxe ESF – a)                                            


					
Názov projektu
Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK


Názov Operačného programu
2710003 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Kód výzvy a ITMS kód projektu
Kód výzvy: OP ZaSI NP 2012/1.1/05
ITMS kód projektu: 27110130028


Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie - 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti


Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj,
Žilinský kraj, Prešovský kraj


Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
10/2012- 12/2014


Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)
10/2012- 12/2014

Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
50 000 000,00 EUR


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 
81267 Bratislava-Staré Mesto
www.upsvar.sk 
Lýdia Svetíková
projektový manažér
telefón  + 421 2 20 444 843
email: Lydia.Svetikova@upsvr.gov.sk










Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ prostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP
Špecifické ciele projektu:
Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových, ale i udržanie existujúcich pracovných miest
	Zvýšenie uplatnenia UoZ na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania
	Zvýšenie zamestnanosti uchádzačov UoZ prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou
	Udržanie zamestnancov s nízkymi mzdami v zamestnaní

	Zriaďovanie CHD a CHP
	Udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
	Začatie vykonávania SZČ občanmi so zdravotným postihnutím
	Podpora zamestnávania občanov so ZP  s využitím pomoci pracovného asistenta
	Udržanie pracovných miest pre občanov so ZP v CHD a CHP
	Podpora udržania občanov so ZP v CHD a CHP príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania
	Zvýšenie podielu UoZ zapojených do aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
	Zvyšovanie podielu dlhodobo nezamestnaných UoZ zapojených do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, obnova ich pracovných návykov
	Zvýšenie zainteresovanosti samosprávy pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
	Zlepšenie zamestnateľnosti UoZ do 26 rokov prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe, zameranej na získanie odborných, kľúčových zručností v reálnom pracovnom prostredí
	Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie


Cieľové skupiny: 
Uchádzači o zamestnanie
Občan so zdravotným postihnutím
	Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie 
	Chránená dielňa a chránené pracovisko
Zamestnávateľ

Stručný opis projektu: 
Situácia na trhu práce v  Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom znevýhodnených UoZ.

V rámci jednotlivých územných krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Zmiernenie nepriaznivého vývoja v nezamestnanosti napomáhajú riešiť AOTP, zamerané na podporu zamestnanosti, na podporu pri začleňovaní UoZ, ZUoZ do pracovného procesu, a to zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, zvýšením motivácie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest, určených na realizáciu opatrení pred povodňami a na riešenie mimoriadnych situácií, prostredníctvom podpory zamestnávania UoZ na tento účel, zvýšením uplatnenia UoZ na trhu práce formou samozamestnania a podporou mobility za prácou, získavania pracovných skúseností a odborných zručností absolventov škôl v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom vykonávania aktivačnej činnosti
a podporu UoZ so zdravotným postihnutím.
Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu UoZ, ktorá potrebuje určitú pomoc pri začleňovaní na trh práce. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorá bude realizovaná prostredníctvom tohto projektu a v rámci aktívnych opatrení na trhu práce je zameraná na podporu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie alebo záujemcami o zamestnanie. Projekt v súlade so zákonom o službách zamestnanosti bude zameraný aj na občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť. 




     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Hlavná aktivita:
        •     „Aktívne opatrenia trhu práce“ realizované podľa §§ 49, 50, 50a, 50c, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 56, 56a, 57, 59, 60  zákona o službách zamestnanosti.
Podporné aktivity:
	Riadenie projektu

Publicita a informovanosť


Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie žien na trhu práce



Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodní, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.)



Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity
Plagáty, letáky, záverečná publikácia o implementácii NP
Reklamné predmety s logom OP ZaSI a názvom NP
Inzeráty, tlačová správa
www.upsvar.sk





