
Národný projekt VIIA 
„Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb“
JPD

Kód projektu: 13110200003

Časový harmonogram realizácie projektu: od 1. 8. 2005 do 31.12. 2008

Lokalita: územie Bratislavského kraja

Priorita 1: rozvoj APTP a sociálnej integrácie

Opatrenie 1.2: skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami SZ  

Celkový cieľ: 
skvalitniť a zefektívniť SZ v oblasti informačných a poradenských služieb so zámerom       poskytovať klientom účinnú a cielenú  pomoc a poradenstvo
zvýšiť v Bratislavskom kraji na potrebnej kvalitatívnej úrovni konkurencieschopnosť, rozsah a kvalitu služieb zamestnanosti pri poskytovaní informačných a poradenských služieb, a to investovaním do informačných technológií  a nových poradenských  služieb
zabezpečením rozvoja a modernizácie informačno-poradenských stredísk, informačno-poradenských zón (ďalej „IP zón“) a zariadení na samoobslužné vyhľadávanie informácií (ďalej „zariadení SVI“) spojených s celkovým zlepšením hardwarového a softwarového vybavenia, skvalitniť poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb pre cieľové skupiny projektu, 
	zavedenie dištančného on-line poradenstva.
	osobitnú pozornosť v rámci NP venovať poskytovaniu a realizácii informačných a poradenských aktivít pre študentov a občanov so ZP, ktorí boli prehodnotení Sociálnou poisťovňou za účelom ich integrácie v podmienkach súčasného TP
	pri zapájaní účastníkov NP do aktivít rešpektovať princíp rovnosti príležitostí s preferenciou znevýhodnených skupín

Špecifické ciele:
zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovaných informačných a poradenských služieb vytvorením podmienok pre rozvoj a modernizáciu IPS, IP zón a zariadení na SVI v Bratislavskom kraji prostredníctvom investovania do informačných technológií a vypracovaním štandardov  poskytovania informačných a poradenských služieb zamestnanosti
poskytovať kvalitnejšiu a rozšírenejšiu formu informačných a poradenských služieb s cieľom prispieť k riešeniu prevencie dlhodobej nezamestnanosti a integrácie znevýhodnených skupín UoZ a ZoZ na TP
z  cieľových skupín NP osobitnú pozornosť venovať realizácii preventívneho poradenstva pre študentov stredných škôl a poskytovaniu nového typu SZ občanom so ZP, ktorí boli prehodnotení Sociálnou poisťovňou

Cieľové skupiny:
UoZ
	ZoZ
	zamestnávatelia
zamestnanci SZ
	študenti stredných škôl
	skupiny obyvateľstva ohrozené stratou zamestnania

Aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu:
zabezpečenie materiálového a  technického  vybavenia
rozšírenie a skvalitnenie informačných a poradenských služieb prvého kontaktu
zavedenie štandardov poskytovaných SZ v oblasti informačných a poradenských služieb
	zavedenie dištančného on-line poradenstva s prepojením klienta a zamestnanca Odboru informačno-poradenských služieb prostredníctvom podstránky informačných a poradenských služieb  www.upsvar.sk
	realizácia individuálneho a skupinového preventívneho poradenstva pre študentov
realizácia individuálnych a skupinových  aktivít pre UoZ so ZP prehodnotených SP
vypracovanie, zabezpečenie tlače a distribúcia odborných materiálov
vzdelávanie zamestnancov
zabezpečenie propagácie publicity NP
regionálne NP na úradoch PSVR
rozšírenie obsahovej náplne a sprístupnenie projektu REHIS
zakúpenie licencie na využívanie aplikačného programu  “LEAD a manažérske okno”.
	personálne zabezpečenie informačných a poradenských služieb - dohody o vykonaní       práce
	zabezpečenie tvorby záujmového dotazníka pre výber vhodného povolania
konferencia „Seniori a TP“
interaktívne DVD o povolaniach z programu ISTP

Tab. č. 25: Finančné ukazovatele NP VII A – JPD

Typ výdavku
Rozpočet                       
Čerpanie FP
% vyčerpaných FP
1. Personálne náklady
1 105 409,00
1 102 047,00
99,70
2. Zariadenie / Vybavenie
3 116 731,10
2 992 814,95
96,02
3. Náklady NP



3.1. prenájom priestorov/budovy
309 000,00
73 000,00
23,62
3.2. spotrebný tovar a prevádzkový materiál
876 188,34
667 137,41
76,14
3.3. odborná literatúra
125 622,00
107 780,12
85,80
3.4. tlač odborných a informačných materiálov
4 970 751,35
1 127 417,90
22,68
3.5. DVD o profesiách
1 500 000,00
0,00
0,00
3.6. odmena za právne poradenstvo
588 000,00
571 500,00
97,19
3.7. telekomunikačné poplatky
233 928,96
222 978,40
95,32
3. Spolu
8 603 490,65
2 769 813,83
32,19
4. Odpisy vlastného majetku
0,00
0,00
0,00
5. Realizácia regionálnych projektov podľa § 42 



5.1. realizácia dodávateľských aktivít s UoZ  so ZP
522 510,60
522 510,60
100,00
5.2. spotrebný tovar pre cieľové skupiny
430 095,26
330 066,26
76,74
5.3. informačné a poradenské služby podľa § 42
2 360 199,80
479 999,80
20,34
5. Spolu
3 312 805,66
1 332 576,66
40,23
6. Ostatné náklady



6.1. publicita NP
929 401,60
703 098,49
75,65
6.2. aktualizácia, prevádzka a údržba web stránky REHIS
3 299 012,00
2 932 456,00
88,89
6.3. aktualizácia, prevádzka a údržba web stránky informačných a poradenských služieb
1 400 000,00
954 618,00
68,19
6.4. zriadenie, prevádzka a údržba web stránky úradu BA
119 000,00
119 000,00
100,00
6.5. vzdelávanie zamestnancov
90 000,00
75 684,00
84,09
6.6. licencia na využívanie aplikačného programu "Manažérske okná"
4 745 364,99
4 745 364,99
100,00
6.7. záujmový dotazník pre voľbu povolania                     a výber vhodného zamestnania
1 000 000,00
0,00
0,00
6.8. konferencia "Seniori a TP"
139 000,00
139 000,00
100,00
6. Spolu
11 721 778,59
9 669 221,48
82,49
7. Celkové oprávnené náklady NP (1. - 6.)    
 
27 860 215,00
17 866 473,92
64,13

V súvislosti s hodnotením efektívnosti reálneho čerpania FP, úrady PSVR v rámci JPD dosiahli 64,13 % -  né čerpanie FP v rámci NP (Tab. č. 25). 

Tab. č. 26: Fyzické ukazovatele NP VII A – JPD 

Typ
Názov
Merná 
jednotka
Periodicita
Cieľ
Skutočnosť
Výstup
Počet klientov, ktorým boli poskytnuté preventívne poradenstvo
osoba
štvrťročne
6 500
7 911

Počet klientov, ktorým boli poskytnuté OPS 
osoba
štvrťročne
25 000
42 958

Počet vyškolených zamestnancov verejných a iných SZ
osoba
štvrťročne
32
15 aktivita   ukončená
8. 2. 2005

Sumárny počet osôb,                        ktoré využili SZ
osoba
štvrťročne
46 500
70 207

Sumárny počet UoZ so ZP zaradených do dodávateľsky realizovanej aktivity
osoba
štvrťročne
350
349 aktivita   ukončená
31. 12. 2006
Výsledok
Umiestnení účastníci aktivít projektu na TP po ukončení aktivít NP
%
štvrťročne
15- 20
v sledovaní

Počet vytvorených a zmodernizovaných pracovísk
%
štvrťročne
9
pracovísk
8

Zvýšenie úrovne poskytovaných SZ
%
štvrťročne
40
v sledovaní
Dopad
Miera umiestnenia sa UoZ, ktorým bola poskytnutá pomoc v rámci NP
%
štvrťročne
15 – 20
v sledovaní

Funkčné zariadenia SZ
%
štvrťročne
9
pracovísk
8

NP prebiehal úspešne. Očakávané hodnoty fyzických ukazovateľov (Tab. č. 26) za obdobie implementácie NP boli splnené nasledovne:
	počet klientov, ktorým bolo poskytnuté preventívne poradenstvo na 121,71 %,
počet poskytnutých IPS pre UoZ na 171,83 %,

sumárny počet osôb, ktoré využili služby zamestnanosti na 150,98 %.

Príklad z praxe:
Úrad PSVR v Malackách zabezpečením modernizácie existujúceho IPS chcel zvýšiť kvalitu poskytovaných SZ tak, aby bolo možné poskytovať UoZ, ZoZ, zamestnávateľom a študentom účinnú a individualizovanú pomoc a poradenstvo. Ďalším z cieľov regionálneho projektu bolo aj zlepšenie prístupu cieľových skupín k získavaniu informácií na TP prostredníctvom internetu. V rámci preventívneho poradenstva realizovaného počas implementácie regionálneho projektu boli poskytnuté informácie o TP 371 študentom a v rámci IPS boli poskytnuté služby 18 125 klientom.


