Národný projekt V                                                                                „Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi“
JPD 


Kód projektu: 13110100004

Časový harmonogram realizácie projektu: od 9. 2. 2004 do 31.12. 2008

Lokalita: územie Bratislavského kraja

Priorita 1: rozvoj APTP

Opatrenie 1.1: modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti (ďalej len „SZ“) a rozvoj aktivačných programov pre UoZ

Podopatrenie 1.1.B: rozvoj aktivačných programov UoZ

Celkový cieľ: 
	poskytnúť pomoc a podporu tým obciam, právnickým alebo fyzickým osobám podľa               § 52 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti, ktoré organizovaním aktivačnej činnosti podporovali udržiavanie pracovných návykov UoZ ako prostriedok zvyšovania zamestnateľnosti najmä znevýhodnených UoZ a osôb odkázaných na dávku v hmotnej núdzi

Špecifické ciele:
zvýšenie podielu UoZ zapojených do programov aktivácie
zvýšenie zainteresovanosti obcí a právnických alebo fyzických osôb, uvedených v § 52 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti na miestnej úrovni na organizovaní programov aktivácie pre UoZ
zvýšenie motivácie dlhodobo nezamestnaných UoZ a  UoZ odkázaných na dávku v hmotnej núdzi zúčastňovať sa programov aktivácie

Cieľové skupiny:
	dlhodobo nezamestnaní odkázaní na dávku v hmotnej núdzi


Nástroje pomoci:
	finančný príspevok dlhodobo nezamestnaným UoZ k dávke v hmotnej núdzi

finančný príspevok obci, ktorá organizuje obecné práce alebo právnickej a fyzickej osobe, ktorá organizuje dobrovoľnícke práce

Aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu:
zabezpečene  publicity a informovanosti projektu pre všetky potenciálne cieľové skupiny
	prijímanie žiadostí o príspevok na aktivačnú činnosť
	spracúvanie žiadostí o príspevok na aktivačnú činnosť na úrade PSVR
	poskytovanie údajov o UoZ obci, v ktorej majú trvalý pobyt 
	uzatváranie dohôd s obcami o vykonávaní menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou a právnickými alebo fyzickými osobami podľa § 52 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti o vykonávaní dobrovoľníckych prác
	poskytovanie príspevkov na aktivačnú činnosť
	evidencia vyplatených príspevkov na aktivačnú činnosť obci, právnickej alebo fyzickej osobe podľa § 52 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti
	dokladovanie použitých FP na aktivačnú činnosť obci, právnickej alebo fyzickej osobe podľa v § 52 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti 
	evidencia uzatvorených dohôd
	monitorovanie implementácie NP
	kontrola implementácie NP


Tab. č. 17: Finančné ukazovatele NP V – JPD 

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



3.2. spotrebný tovar a prevádzkový materiál
806 453,00
709 372,61
87,96
3.3. poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete
15 429,00
15 428,43
100,00
3. Spolu
821 882,00
724 801,04
88,19
4. Odpisy vlastného majetku
0,00
0,00
0,00
5. Podpora frekventantov (cieľových skupín)



5.6. príspevok na aktivačné programy  pre UoZ
25 158 361,00
20 716 535,90
82,34
5. Spolu
25 158 361,00
20 716 535,90
82,34
6. Ostatné náklady



6.4. publicita NP
380 234,00
351 020,24
92,32
6. Spolu
380 234,00
351 020,24
92,32
7. Celkové oprávnené náklady NP (1. - 6.)                               
26 360 477,00
21 792 357,18
82,67

V súvislosti s hodnotením efektívnosti reálneho čerpania FP, úrady PSVR v rámci JPD dosiahli 82,67 % - né čerpanie FP v rámci NP (Tab. č. 17). 

Tab. č. 18: Fyzické ukazovatele NP V – JPD 

Typ
Názov 
Merná jednotka
Periodicita
Cieľ
Skutočnosť                             






Výstup
Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na aktivačných programoch, organizovaných verejnými SZ
osoba
štvrťročne
20 000
5 805

Počet poskytnutých príspevkov v rámci opatrenia
príspevok
štvrťročne
2 000
856
Výsledok
Percentuálna miera úspešnosti osôb aktivovaných verejnými SZ na trhu práce
%
štvrťročne
10
14

Počet  subjektov a organizácií, ktoré realizovali programy v rámci opatrenia
subjekt
štvrťročne
500 
584
Dopad
Rast  miery zamestnanosti osôb, ktoré sa zamestnali 
na základe  využitia programov v časových intervaloch                      po skončení programu
%
polročne
15 
0,93 % - k 31. 12. 2004
19,31 % - k 30. 6. 2008

Zníženie počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi 
%
štvrťročne
1 500
k 31. 12. 2004 ... 4 506
k 30. 6. 2008 ... 6 033

NP prebiehal úspešne. Očakávané hodnoty fyzických ukazovateľov (Tab. č. 18) za obdobie implementácie NP boli splnené nasledovne:
	pri počte osôb, ktoré sa zúčastnili na aktivačných programoch organizovaných verejnými

      SZ na 29 %
	pri počte poskytnutých príspevkov v rámci opatrenia na 43 %
pri počte zamestnaných osôb, ktoré si zvýšili zručnosti a kvalifikáciu v rámci opatrenia       na  51 %

pri percentuálnej miere úspešnosti osôb aktivovaných verejnými SZ na TP na 14 %
pri počte  subjektov a organizácii, ktoré realizovali programy v rámci opatrenia na 117 %
miera zamestnanosti osôb, ktoré sa zamestnali na základe využitia programov v časových 
      intervaloch po skončení programu sa od roku 2004 zvýšila z 0,93 % na 19 % v roku 2008
počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi sa od roku 2004 zvýšil o 1 527 osôb

Príklad z praxe:
Keď vyslovíme slovné spojenie „aktivačná činnosť“, skoro všetci si predstavia občanov vykonávajúcich rôzne činnosti zamerané na udržiavanie čistoty a kvality životného prostredia v obci. Avšak aj inými činnosťami je možné dosiahnuť základný cieľ NP, ktorým je obnovenie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných UoZ. 
V obci Plavecký Štvrtok poňali aktivačnú činnosť iným spôsobom – v Centre voľného času UoZ vykonávajú asistenciu pri práci sestier a odborných pracovníkov, ktorí okrem detí v predškolskom a školskom veku sa venujú aj samotným UoZ. V tomto subjekte bolo zaradených na aktivačnú činnosť 20 UoZ.


