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Názov projektu
Podpora zamestnanosti  občanov so zdravotným postihnutím

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Číslo výzvy a kód projektu
ITMS kód:   27110130002

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

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

Trvanie realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01.03.2008 – 31.12.2013

Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)
31.12.2011 – 31.12.2013

Rozpočet projektu (uveďte celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného
príspevku)
32 118 352,92 €  (967 597 500,- Sk)

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora, telefón, fax, e-mailová
adresa, webová stránka)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava  

Ing. Daniela Šajmírová
Odbor koordinácie projektov a príspevkov investorom
02/20455844
daniela.sajmirova@upsvar.sk

www.upsvar.sk 





Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na 
	príprava na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy na prácu

vytváranie nových pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách, 
 na udržanie pracovných miest pre túto skupinu občanov
Špecifické ciele projektu :
Príprava na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy na prácu
Zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk zamestnávateľmi
Udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
Začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanmi so zdravotným postihnutím
Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím s využitím pomoci pracovného asistenta
Udržanie pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím v chránených dielňach a chránených pracoviskách


Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
Občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie
Občania so zdravotným postihnutím, pracujúci  v CHD/CHP
Občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú v evidencii UoZ (nezamestnaní alebo zamestnaní mimo CHD/CHP)


Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
     1.   Ciele
Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na 
	príprava na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy na prácu

vytváranie nových pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách, 
	na udržanie pracovných miest pre túto skupinu občanov.

Občania so zdravotným postihnutím tvoria špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorá potrebuje určitú pomoc pre zabezpečenie plnej účasti na živote spoločnosti. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí alebo služieb prístupných pre ostatných spoluobčanov. Znevýhodnenie vedie k strate alebo obmedzeniu možnosti rovnocenne s inými sa zúčastňovať života  v spoločnosti. Zdravotný stav týchto občanov im nedovoľuje plne sa realizovať, či už v osobnom, ale predovšetkým pracovnom uplatnení, a každodenne im kladie do cesty nové a nové prekážky, ktoré musia prekonávať. Je preto prirodzené, že štát sa snaží vytvoriť podmienky na čo najplnšie začlenenie sa do spoločenského a pracovného prostredia aj pre túto skupinu občanov. 
     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
1. Poskytovanie príspevkov v rámci APTP
1.1. Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku
1.2. Podpisovanie dohôd resp. oznámení (§60) o poskytnutí príspevku
1.3. Úhrada príspevkov konečným užívateľom
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
Záverečná publikácia o implementácii národného projektu
www.upsvar.sk
letáky, brožúry ...






