Národný projekt VII	
,,Zvýšenie  rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb“ 
JDP

Kód projektu: 13110200001

Časový harmonogram realizácie programu: od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005

Lokalita: územie Bratislavského kraja

Priorita 1: rozvoj APTP  a sociálnej integrácie

Opatrenie 1.2:   skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami SZ 

Celkový cieľ: 
celkovým cieľom projektu bola v Bratislavskom kraji modernizácia a rozšírenie poskytovania komplexného súboru kvalitných informačných a  poradenských  a odborných poradenských služieb (ďalej len „OPS“) UoZ a ZoZ, s dôrazom na individuálny prístup, so zámerom zvýšiť ich zamestnateľnosť a aktivizáciu a takto uľahčiť ich uplatnenie na TP

Špecifické ciele:
využitie individuálnych akčných plánov pri znižovaní  nezamestnanosti 
	vytvorenie podmienok pre rozvoj a modernizáciu  štátnych aj neštátnych informačno – poradenských stredísk (ďalej „IPS“), klubov práce, poradenských centier a zariadení
	vytvorenie predpokladov pre prevenciu a aktívne riešenie dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom aktivít orientovaných na získanie a rozvoj kľúčových  kvalifikácií a mäkkých zručností v priamych intervenčných aktivitách v odborných poradenských kurzoch, prevencia nezamestnanosti absolventov škôl 
	spolupráca s neštátnymi inštitúciami SZ

Cieľové skupiny:
	UoZ

ZoZ
skupiny obyvateľstva ohrozené stratou zamestnania
poskytovatelia SZ
zamestnávatelia
žiaci a študenti
samostatne zárobkovo činné osoby

Aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu:
vypracovanie nadregionálnych a regionálnych projektov
	zabezpečovanie publicity projektov
uzatváranie dohôd s dodávateľskými inštitúciami
prijímanie a spracúvanie žiadostí o príspevky
výber a zaradenie klientov do projektov
implementácia projektov a realizácia projektových aktivít
evidencia klientov zaradených do projektov
úhrada príspevkov v zmysle dohôd
monitorovanie implementácie projektov
kontrola implementácie projektov
vyhodnotenie projektu

Oprávnená aktivita v zmysle Doplnku programu JPD:
skvalitnenie SZ posilnením individuálneho prístupu ku klientom prostredníctvom prípravy a sledovania napĺňania individuálneho akčného plánu (ďalej len „IAP“)
	modernizácia informačných a komunikačných systémov používaných štátnymi službami zamestnanosti spojená s celkovým zlepšením hardwarového a softwarového vybavenia
	programy rozvoja klubov práce
	podpora rozvoja agentúr podporovaného zamestnania
	podpora iných (neštátnych) subjektov poskytujúcich SZ


Tab. č. 21: Finančné ukazovatele NP VII – 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
423 000,00
422 337,80
99,84
2.2 počítačové vybavenie
279 000,00
269 179,50
96,48
2.3 Iné
2 007 000,00
105 818,50
5,27
2. Spolu
2 709 000,00
797 335,80
29,43
3. Náklady projektu
 
 
 
3.1 prenájom
270 000,00
18 550,00
6,87
3.2. spotrebný tovar a prevádzkový materiál
337 500,00
308 864,10
91,52
3.3.poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete
180 000,00
40 043,74
22,25
3. Spolu
787 500,00
367 457,84
46,66
4. Odpisy vlastného majetku
0,00
0,00
0,00
5. Realizácia projektov
11 970 000,00
9 093 582,00
75,97
5. Spolu
11 970 000,00
9 093 582,00
75,97
6. Ostatné náklady
 
 
 
6.4.publicita NP
283 500.00
236 509,51
83,42
6. Spolu
283 500.00
236 509,51
83,42
7. Celkové oprávnené náklady projektu  (1. - 6.)
15 750 000,00
10 494 885,15
66,63

V súvislosti s hodnotením efektívnosti reálneho čerpania FP, úrady PSVR v rámci JPD dosiahli 66,63 % - né čerpanie FP (Tab. č. 21).

Tab. č. 22: Fyzické ukazovatele NP VII – JPD 

Typ
Názov 
Merná jednotka
Periodicita
Cieľ

Skutočnosť 







Výstup
Počet klientov ktorým bolo poskytnuté preventívne poradenstvo
osoba
štvrťročne
3 500
4 986

Počet klientov ktorým boli poskytnuté OPS v interných projektoch
osoba
štvrťročne
2 000
5 797

Počet klientov ktorým boli poskytnuté OPS v externých projektoch
osoba
štvrťročne
1 500
3 609

Počet klientov ktorým boli poskytnuté informačné a poradenské služby
osoba
štvrťročne
20 000
20 289
Výsledok
Vypracované IAP
projekt
štvrťročne
10 000
7 005

Podpora rozvoja zariadení v inštitúciách štátnych a neštátnych
inštitúcia
štvrťročne
7
7+3

Získané PM - úspešné umiestnenie na TP po ukončení externých aktivít
%
štvrťročne
300
20 % z EP
t. j. z 3 609
1 376

Stav  dosiahnutých ukazovateľov oproti predpokladaným bol:
	poskytnuté preventívne poradenstvo bolo splnené na 142 %
poskytnuté OPS v interných projektoch boli splnené na  290 %

poskytnuté OPS v externých projektoch boli  splnené na 241 %
poskytnuté informačné a poradenské služby splnené na 101 %
vypracované IAP boli splnené na 70 %
podpora rozvoja zariadení v inštitúciách štátnych a neštátnych boli splnené na 143 %
získané PM  - úspešné umiestnenie na TP po ukončení externých aktivít boli splnené na 191 %

Poskytnuté OPS a poskytnuté informačné a poradenské služby sú v  tabuľke uvádzané v počtoch kontaktov poskytnutých evidovaných služieb klientom v rámci aktivít projektu.



