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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b) Prijímateľ vyplní pred ukončením realizácie projektu.                                           Príloha č. 2

Názov projektu
Podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu
ITMS kód:   27110130002

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
1 Podpora rastu zamestnanosti
1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
01.03.2008 – 31.12.2012


Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
32 118 352,91€

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava  

Mgr. Dagmar Rodinová
Odbor koordinácie a monitoringu projektov ESF
02/20444880
dagmar.rodinova@upsvr.gov.sk
www.upsvar.sk 


Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na:

	prípravu na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa §§ 55a-c zákona o službách zamestnanosti,

vytvorenie  pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách – poskytnutím príspevkov podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti,
udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti,
začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti,
pracovného asistenta pre občana so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,
udržanie pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách pre občanov so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti.

Špecifické ciele projektu:
zvyšovanie zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím
vytváranie a udržanie pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
	Občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie

Občania so zdravotným postihnutím, pracujúci v CHD/CHP
Občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú v evidencii UoZ (nezamestnaní alebo zamestnaní mimo CHD/CHP)

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)

Obligatórne položky:

Ciele
Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na:
	prípravu na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa §§ 55a-c zákona o službách zamestnanosti,

vytvorenie  pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách – poskytnutím príspevkov podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti,
udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti,
začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov podľa § 57 zákona o službách zamestnanosti,
pracovného asistenta pre občana so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,
udržanie pracovných miest v chránených dielňach a chránených pracoviskách pre občanov so zdravotným postihnutím – poskytnutím príspevkov na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti.


	Aktivity (max. 15 riadkov)


    1. Poskytovanie príspevkov v rámci APTP
1.1. Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku
1.2. Podpisovanie dohôd,  resp. oznámení (§60) o poskytnutí príspevku
1.3. Úhrada príspevkov konečným užívateľom
   
 Podporné aktivity
 Riadenie projektu
  Publicita a informovanosť







	Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)


Názov merateľného ukazovateľa
Plán
Dosiahnutá hodnota*
% plnenia

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu
12 327
13 814
112,06

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov -muži
6 560
6 270
95,58

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy
5 767
7 544
130,81

 






 

Počet novovytvorených pracovných miest - spolu
2 876
3 816
132,68

Počet novovytvorených pracovných miest - muži
1 494
1 738
116,33

Počet novovytvorených pracovných miest - ženy
1 382
2 078
150,36

 






 

Počet úspešne umiestnených UoZ - muži
6 625
2 676
40,39

Počet úspešne umiestnených UoZ - ženy
5 590
2 620
46,87

 
 
 
 
 




Počet občanov so ZP zapojených do projektu
8 672
9 849
112,41


* Stav k 30.6.2012

	Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

Podporované zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím patrí medzi dôležité nástroje aktívnej politiky trhu práce. Vo využívaní tohto nástroja budeme naďalej pokračovať aj po ukončení financovania z tohto projektu, vzhľadom na skutočnosť, že ide o početnú cieľovú skupinu, ktorá je bez intervencie a finančnej dotácie ťažko umiestniteľná na trhu práce. AOTP zamerané na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím budú aj naďalej podporované z iných projektov a z prostriedkov štátneho rozpočtu.


Fakultatívne položky:
Problémy zistené pri aplikácii
V priebehu realizácie neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh aktivít projektu.

	Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)




Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity
www.upsvar.sk
8. výstava PRO REGION (BB Expo)
JOB EXPO Nitra – medzinárodná burza práce
Rozhlasový prezentačný spot v dĺžke 30 sekúnd zameraný na propagáciu dosiahnutých výsledkov (rádio FM, rádio Slovensko, rádio Regina BA, rádio Regina KE, rádio Regina BB)nutím���������������������������������������������������������������������





