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Formulár príkladov dobrej praxe ESF                                     

				
Názov projektu
Zlepšenie a zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Číslo výzvy a kód projektu
	Kód projektu ITMS 27130130020 (BSK)


Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os - 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK, Opatrenie 3.1 - Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

Miesto realizácie aktivít projektu (uveďte mesto/okres/samosprávny kraj) 
Bratislavský kraj – Bratislava, Pezinok, Malacky 

Trvanie realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
01.05.2009 – 30.04.2012

Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
01.04.2012 – 30.04.2012  

Rozpočet projektu (uveďte celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného príspevku)
1 148 788,12 EUR  

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora, telefón, fax, e-mailová adresa, webová stránka)  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, 
PhDr. Lucia Balkovicová, +421-2-2045 5848, lucia.balkovicova@upsvar.sk" lucia.balkovicova@upsvar.sk, www.upsvar.sk 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Modernizácia systému riadenia SZ, zvýšenie efektivity hľadania zamestnania a umiestňovania uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
Zamestnanci verejných služieb zamestnanosti a štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, uchádzači a záujemcovia o zamestnanie, zamestnávatelia



Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
     1.   Ciele
     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Ciele:
zvýšenie efektivity hľadania zamestnania pre uchádzačov o zamestnanie z pohľadu úspešnosti;
Vzdelávanie zamestnancov verejných služieb zamestnanosti a štátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti;
Modernizácia služieb zamestnanosti zavádzaním samoobslužných systémov prehliadania voľných pracovných miest a rozširovaním možností nahlasovania voľných pracovných miest;
Poskytovanie a využívanie služieb zamestnanosti zameraných na uľahčenie získania zamestnania  pre UoZ, ZoZ a občanov so ZP alebo dlhodobo nezamestnaných občanov
Špecifické ciele:
Zvýšiť efektivitu umiestňovania uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie
Modernizácia systému riadenia Služieb zamestnanosti

      2. 
Modernizácia systému riadenia a poskytovania služieb zamestnanosti
 Vzdelávanie
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie žien na trhu práce


Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodní, sociálni partneri, MVO alebo iné súkromné subjekty a pod.)


Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné plánované aktivity
PR článok v celoplošnom médiu, web stránka www.upsvar.sk, výroba informačných brožúr a plagátov




 

 

