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Opis projektu



Názov projektu:
Vzdelávanie a príprava pre trh práce

Žiadateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené výdavky projektu:
10 000 000,00 EUR

Dĺžka realizácie aktivít projektu (od-do) Termín od – do vyplniť vo formte mm/rrrr:
01/2010 – 06/2014

Umiestnenie projektu (NUTS III):
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj,





file_5.emf


file_6.wmf











Programové obdobie 2007 – 2013





„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“


Obsah

Úvod: 

Názov projektu: „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“

Umiestnenie projektu:  Samosprávny kraj 
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 

Hlavné ciele
      Špecifické ciele
	Získanie nových odborných zručností a praktických skúseností na účel pracovného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní. 
	Prevencia nezamestnanosti prostredníctvom podpory vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie.
	Uľahčenie vstupu a návratu prípadne udržanie si pracovného miesta na trhu práce, získaním zručností zodpovedajúcim požiadavkám trhu práce a individuálnym potrebám cieľovej skupiny.


Cieľ projektu

	Strategickým cieľom je prispieť k rastu zamestnanosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile.



 Určenie cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu
Uchádzač o zamestnanie

Občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý:
	nie je zamestnanec ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak,
	nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,
	neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

	UoZ o zamestnanie môže:

	vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy a lebo odmeny, 

alebo
	poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.


	Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.


Zamestnanci a SZČO podľa § 46 ods. 7 v zmysle novely zákona .5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

Účasť  cieľovej skupiny, UoZ na hlavnej aktivite zabezpečuje úrad. Úrad  môže zabezpečiť  účasť na základe  písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie, na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti, najmä v prípade:
	Nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,

Potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty a schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

V zmysle § 13 ods.1 bodu ad) si úrad vypracúva analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode, zverejňuje ich na svojom webovom sídle a predkladá ich Ústrediu 

V prípade predčasného ukončenia účasti uchádzačov na vzdelávaní a príprave pre trh práce  úrad posúdi závažnosť ich dôvodov ukončenia účasti na vzdelávacích aktivitách a  postupuje v zmysle zákona o službách zamestnanosti. 
Poznámka:
Deliacimi líniami národných projektov NP III – 2/A a NP III – 2/B sú rozdielne cieľové skupiny: 
NP III-2/A  Vzdelávanie a príprava pre trh práce  je zameraný na uchádzačov o zamestnanie, 
NP III-2/B – Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, je zameraný na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

Do NP III-2/A  môžu byť zaradení uchádzači o zamestnanie, okrem znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  Do NP III- 2/B môžu byť zaradení len znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.


Výška NFP na 1 osobu cieľovej skupiny:
Odôvodnenie požadovanej výšky NFP na 1 osobu cieľovej skupiny:

Priemerná suma na 1 osobu/1 kurz je 800,00 EUR. Uvedená priemerná suma zahŕňa  výdavky na 1 osobu za 1 kurz,  vedľajšie výdavky na ubytovanie, cestovné, stravné, príspevok na službu pre rodinu s deťmi, vrátane dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

Uvedená suma bola vyčíslená na základe uskutočnenej analýzy plánovaných  vzdelávacích aktivít  v rámci VzPrTP na roky 2011-2012 a vzdelávacích aktivít realizovaných v roku 2010. 


Podrobnejšie členenie cieľových skupín:
Početnosť:
Uchádzači o zamestnanie celkom k 30. 09. 2010
377 077
Uchádzači o zamestnanie z toho muži z celkového počtu
194 183
Uchádzači o zamestnanie z toho ženy z celkového počtu
182 824

Identifikácia potrieb cieľovej skupiny
Výraznou a základnou  charakteristickou črtou nezamestnanosti  je pretrvávajúci výrazný nepomer  medzi  ponukou,  schopnosťami a zručnosťami, ktorými disponujú  evidovaní UoZ a medzi potrebami a požiadavkami zamestnávateľov v regióne alebo v rámci otvoreného trhu práce v SR. Prevaha nízkej úrovne vzdelania, nízkeho sebavedomia, nedostatku motivácie, nedostatočnej orientácie na trhu práce a rôzne iné handicapy im bránia uplatniť sa na existujúcom trhu práce z radov evidovaných UoZ. Pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile dochádza k obsadzovaniu pracovných miest, predovšetkým kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou so získanými pracovnými návykmi. Na základe uvedených nedostatkov vystáva potreba zmeny alebo doplnenia ich doterajšieho stupňa vzdelania a kvalifikácie. Zároveň je nevyhnutné odbúrať prekážky v prístupe k vzdelávaniu a príprave pre trh práce. Nízka úroveň kvalifikačnej a profesijnej  mobility pracovnej sily je priamo úmerná nízkej úrovni zamestnanosti.  Tento stav do značnej miery negatívne ovplyvňuje aj nedostatočná úroveň angažovanosti zamestnávateľov pri realizácii VzPrTP a taktiež absencia stimulačných prvkov, ktoré by synchronizovali požiadavky zamestnávateľskej sféry s požiadavkami nevyhnutnými na riešenie pretrvávajúcich problémov vyplývajúcich z  nezamestnanosti významnej časti obyvateľov produktívneho veku v konkrétnych regiónoch. 

Osobitný prístup z pohľadu  nezamestnanosti si vyžadujú uchádzači o zamestnanie rómskej národnosti. V Slovenskej republike žijú Rómovia v komunitách, z nich asi štvrtina je plne alebo čiastočne integrovaná do majoritnej spoločnosti,  ďalší sú koncentrovaní v rómskych osadách a v niektorých častiach miest.  Uplatnenie sa UoZ rómskej národnosti na trhu práce je ovplyvňované viacerými  faktormi, napr. nedostatočným vzdelaním, absenciou pracovných návykov, zlou spoločenskou prestížou, nedostatkom motivácie a záujmu aktívne riešiť svoje problémy. Jednou z prioritných oblasti podpory v rámci projektu je vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie rómskej národnosti, čo umožní zvýšiť ich zamestnateľnosť, čo súčasne  predpokladá nárast zamestnanosti u príslušníkov rómskej národnosti. Je potrebné riešiť problémy príslušníkov rómskej národnosti vo viacerých oblastiach života súčasne, aby sa zabezpečilo systémové riešenie situácie.


Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ
Názov Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.
Merná jednotka
Východisková hodnota Uvádza sa konkrétna hodnota merateľných ukazovateľov za sledovaný rok (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty 
    merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu roku).
Rok
Plánovaná hodnota33
Rok
Výsledok
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu 
V.0.0.0.0.063.0001
počet
0
2010
12 060
2014

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži
V.1.0.0.0.032.0044
počet
0
2010
6 512
2014

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy
V.1.0.0.0.032.0047
počet
0
2010
5 548
2014







Dopad
Počet úspešne vyškolených osôb
D.0.0.0.0.159.0008.
počet
0
2014
11 680
2019

Počet úspešne umiestnených UoZ – muži
D.1.0.0.0.160.0003
počet
0
2014
1 970
2019

Počet úspešne umiestnených UoZ – ženy
D.1.0.0.0.160.0004
počet
0
2014
1 564
2019

Do vzdelávacích aktivít plánujeme zapojiť 12 060 UoZ, predpokladáme, že z toho bude 6 512 mužov a 5 548 žien.  V rámci vzdelávacích aktivít sa úspešne vyškolí 11 680 osôb, v dôsledku čoho sa na trhu práce uplatní 3 534 osôb (1 970 mužov a 1 564 žien), čo predstavuje cca 30 % mieru úspešnosti. Počet zaradených mužov a žien do projektu kopíruje východiskový stav evidencie ku dňu 30. 09 2010. Zároveň sa akceptujú aj požiadavky jednotlivých UoZ o zaradenie do VzPrTP a s predpokladaného vývoja na trhu práce sa dá očakávať, že vývoj v umiestňovaní sa na trhu práce bude smerovať viac k strojárskym profesiám, ktoré sú prevažne mužskou doménou. Z uvedených predpokladov sa odvíja aj očakávaná úspešnosť, t j. uplatnenie sa na trhu práce.   .  

Slovný popis činností, naplňujúcich rámcovú aktivitu projektu:

Projekt bude realizovaný Ústredím a úradmi práce sociálnych vecí a rodiny v regiónoch Západné, Stredné a Východné Slovensko. V rámci projektu budú realizované AOTP definované v ustanoveniach §§ 44,46,48,48a zákona o službách zamestnanosti.

Činnosť č.1: Realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce
Hlavnou aktivitou projektu je realizácia vzdelávania a prípravy pre trh práce UoZ v súlade s podmienkami definovanými v predmetných paragrafoch zákona a službách zamestnanosti.
VzPrTP je teoretická alebo praktická príprava UoZ, ktorá si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia UoZ vo vhodnom zamestnaní. Pri určovaní obsahu a rozsahu VzPrTP sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností UoZ, tak aby boli účelne využité pri získavaní nových vedomostí a odborných zručností. 
VzPrTP nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov a príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov, to sa nevzťahuje, na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov, podľa § 44 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti.
VzPrTP zabezpečuje Ústredie a úrad pre UoZ. Úrad môže zabezpečiť UoZ vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to vyžaduje ich uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností, potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.
VzPrTP UoZ sa uskutočňuje formou vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania, akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej zručnosti, vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií, vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov, samostatných vzdelávacích programoch na základných školách a v samostatných vzdelávacích programoch na stredných školách v rámci sústavy učebných a študijných odborov, iných akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo k rozšíreniu doterajšej kvalifikácie, a v programoch na získanie praktických skúseností.
Súčasťou aktivity ja zabezpečenie praktickej prípravy UoZ na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania. 
Konkrétne podmienky poskytovania príspevkov AOTP podľa §§ 44,46,48,48a stanovuje zákon č.5/2004 o službách zamestnanosti.
V zmysle novely zákona o službách zamestnanosti sa § 46 doplnil o nasledovný odsek:
§ 46 ods. 7:
Úrad môže občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie a ktorý bol na základe absolvovania vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré si zabezpečil z vlastnej iniciatívy na základe uzatvorenej písomnej dohody, vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činností, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo podľa § 57, poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce vo výške 100% oprávnených nákladov podľa § 48, najviac v sume 600,00 EUR. Príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa poskytuje na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je
	pracovná zmluva uzatvorená najmenej na 6 mesiacov alebo doklad o oprávnení prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ktoré vzniklo po absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce,
	doklad o absolvovaní vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré súvisí s výkonom pracovnej činnosti vykonávanej v rámci zamestnania do ktorej nastúpil, alebo s pravádzkovaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činností,
	doklad o úhrade nákladov vzdelávania a prípravy pre trh práce.


Podporné aktivity projektu, potrebné pre napĺňanie hlavnej aktivity projektu:
Riadenie projektu
Ústredie bude pri realizácii projektu zabezpečovať najmä riadiacu a koordinačnú činnosť, komunikáciu vo vzťahu k riadiacemu orgánu a aktivity s dopadom na celé cieľové územie. 
Úrady budú zabezpečovať realizáciu predmetných aktívnych opatrení trhu práce v rámci svojej územnej pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti. 
	Publicita a informovanosť
Ústredie a úrady budú zabezpečovať publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF formou povinných komunikačných ciest (povinné označovanie priestorov, v ktorých prebiehajú vzdelávacie aktivity národného projektu) a dobrovoľných komunikačných ciest (napr. RO spoty). Cieľom publicity projektu je informovať účastníkov projektu a širokú verejnosť o tom, že aktivity ktoré sa realizujú, sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF. Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná Ústredím PSVR.





