Národný projekt VIII 
„Zvýšenie rozsahu a kvality poskytovania sprostredkovateľských služieb“
JPD

Kód projektu: 13110200005

Časový harmonogram realizácie programu: od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2008

Lokalita: územie  Bratislavského kraja

Priorita 1:  rozvoj APTP a sociálnej integrácie

Opatrenie 1.2: skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami SZ

Cieľ:
skvalitniť a rozšíriť oblasti poskytovania sprostredkovateľských služieb pre UoZ a ZoZ                   na posilňovanie ich  zručností a podporovanie  pracovnej mobility za účelom zvýšenia                      ich zamestnateľnosti a  opätovnej integrácie na TP
	vypracovaním a prijatím základných štandárd v poskytovaní sprostredkovateľských služieb štátnymi aj neštátnymi poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb vytvoriť priestor pre partnerskú spoluprácu, rozvoj SZ a úspešnú kontrolu a odhaľovanie nelegálnych postupov pri sprostredkovaní zamestnania na regionálnom TP, prihraničných TP, resp. TP v EÚ

Špecifické ciele:
zvyšovať konkurencieschopnosť klienta pri umiestňovaní sa na TP v SR i v štátoch EÚ prostredníctvom komplexného balíka sprostredkovateľských služieb zabezpečiť odbornú  terminologickú  prípravu v cudzom jazyku pre UoZ
skvalitnenie sprostredkovateľských služieb posilnením spolupráce s neštátnymi poskytovateľmi SZ
skvalitnenie spolupráce sprostredkovateľov so zamestnávateľmi a vyhľadávanie voľných PM, vyhľadávanie zamestnancov pre investorov, analýza indikátora TP (indikátor o voľných, novovytvorených a zaniknutých PM)

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

Aktivity:
výber dodávateľa odbornej terminologickej prípravy
realizácia odbornej terminologickej prípravy (prijímanie žiadostí, uzatváranie dohôd,...)
úhrada výdavkov dodávateľovi odbornej terminologickej prípravy
zriaďovanie a prevádzka pilotných centier
prijímanie žiadostí UoZ o príspevok a uzatváranie dohôd 
úhrada príspevkov pre UoZ v zmysle dohôd 
výber dodávateľa na školenie sprostredkovateľov a referentov voľných PM
školenie sprostredkovateľov a referentov voľných PM a úhrada výdavkov dodávateľovi školenia
porovnávanie modelov osvedčených metodík spolupráce so zamestnávateľmi
informačný systém – štvrťročné štatistické zisťovanie o voľných PM (výber dodávateľa, realizácia)
úhrada výdavkov dodávateľovi informačného systému
publicita NP
monitoring
kontrola implementácie projektu
vyhodnotenie implementácie projektu
mediálna stratégia zvýšenia informovanosti ZoZ
zabezpečenie komplexného spôsobu poskytovania informácií na Ústredí PSVR a úradoch PSVR
mediálna stratégia zvýšenia informovanosti ZoZ
zabezpečenie komplexného spôsobu poskytovania informácií na Ústredí PSVR                           a úradoch PSVR a úhrada výdavkov dodávateľovi
komplexná stimulácia ZoZ - DVD programy

Tab. č. 33: Finančné ukazovatele NP VIII – JPD 

Typ výdavku
Rozpočet                       
Čerpanie FP 
% vyčerpaných FP
1.Personálne náklady
0,00
0,00
0,00
2. Zariadenie / Vybavenie
 
 

2.1. zariadenie a nábytok
180 000,00
0,00
0,00
2.2. počítačové vybavenie
2 000,00
1 963,00
98,15
2.3. manažérské okná
0,00
0,00
0,00
2.Spolu
180 000,00
1 963,00
49,07
3.Náklady NP



3.1. spotrebný tovar a prevádzkový materiál
80 000,00
20 411,34
25,51
3.2. poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete
0,00
0,00
0,00
3. Spolu
80 000,00
20 411,34
25,51
4. Odpisy vlastného majetku
0,00
0,00
0,00
5. Podpora frekventantov (cieľových skupín)



5.1. príspevok na aktivačné programy                            pre uchádzačov o zamestnanie
0,00
0,00
0,00
5.2. odborná jazyková príprava UoZ
1 562,80
0,00
0,00
5. Spolu
1 562,80
0,00
0,00
6. Ostatné náklady



6.1. školenie sprostredkovateľov a referentov
442 500,00
0,00
0,00
6.2 porovnanie modelov osvedčených metodík (zahraničná pracovná cesta)
100 000,00
0,00

6.4 informačný systém
11 816 000,00
7 200 000,00
60,93
6.3. publicita projektu
192 500,00
2 027,36
1,05
6.5 komplexná stimulácia nezamestnaných - DVD programy
1 900 000,00
0,00
0,00
6.6. mediálna stratégia zvýšenia informovanosti ZoZ
452 200,00
0,00
0,00
6.7. zabezpečenie komplexného spôsobu poskytovania informácií na Ústredí PSVR a úradoch PSVR
1 285 000,00
0,00
0,00
6. Spolu
16 188 200,00
7 202 027,36
44,48
7. Celkové oprávnené náklady NP   (1. - 6.)                        
18 013 000,00
7 224 403,17
40,10

V súvislosti s hodnotením efektívnosti reálneho čerpania FP v rámci NP, úrady PSVR v rámci JPD dosiahli 40,10 % - né čerpanie FP (Tab. č. 33).

Tab. č. 34: Fyzické ukazovatele NP VIII – JPD

Typ
Názov
Merná 
jednotka
Periodicita
Cieľ
Skutočnosť
Výstup
Počet vyškolených zamestnancov verejných a iných SZ
osoba
štvrťročne
35
0

Počet  UoZ, ktorým bola poskytnutá odborná terminologická príprava
osoba
štvrťročne
121
150 aktivita prebieha

Počet spravodajských jednotiek, ktoré budú zahrnuté v štatistickom zisťovaní
počet
štvrťročne
11 700
7 486
Výsledok
Počet  UoZ, ktorí úspešne dokončili odbornú terminologickú prípravu
osoba
štvrťročne
120
120 aktivita prebieha


Počet  UoZ, ktorým bol poskytnutý príspevok
osoba
štvrťročne

aktivita   ukončená

250
Dopad
Počet  účastníkov aktivít projektu, ktorí sa zamestnali do 6 mesiacov od skončenia
%
štvrťročne
2
1

NP prebiehal úspešne, pričom realizácia aktivít zatiaľ prebiehala len na Ústredí PSVR.  Očakávané hodnoty fyzických ukazovateľov (Tab. č. 34) za obdobie implementácie NP boli splnené nasledovne:
	počet spravodajských jednotiek, ktoré budú zahrnuté v štatistickom zisťovaní na 63,98 %,
	odborná terminologická príprava stále prebieha

Príklad z praxe:

Jednou z aktivít NP VIII bola aj odborná terminologická príprava. Tak ako ostatné úrady PSVR, aj Bratislavský úrad PSVR realizoval vzdelávanie, ktorého cieľom bola príprava UoZ na TP v oblasti komunikácie a terminológie v nemeckom jazyku. Pri výučbe sa využívali učebnice a doplnenia autentických textov z dostupnej nemeckej tlače so simulovaním bežných životných situácií a priamo na vyučovacej hodine. Aby bola komunikatívnosť zmysluplná, bolo potrebné venovať dostatok času rozvíjaniu samostatného rečového prejavu a schopnosti reagovať na témy týkajúce sa každodenného života. Do vzdelávania bolo zaradených 20 UoZ, pričom úspešne ukončilo vzdelávanie 18 z nich.


