
Národný projekt III                                                                    „Vzdelávanie a príprava nezamestnaných pre trh práce“
JPD


Kód projektu: 13110100003

Časový harmonogram realizácie projektu: od  1. 2. 2004 do 30. 4. 2006

Lokalita: územie Bratislavského kraja

Priorita 1: rozvoj APTP a sociálnej integrácie

Opatrenie 1.1: zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na TP a skupín                          ohrozených sociálnou exklúziou 

Celkový cieľ: 
	prispieť k rastu zamestnanosti založenej na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile                a uľahčiť vstup a návrat UoZ na TP prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „VzPrTP“) zodpovedajúcich požiadavkám PM a individuálnym potrebám UoZ


Špecifické ciele:
prevencia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom uplatňovania programov VzPrTP šitých na individuálne potreby UoZ
	zlepšenie zamestnateľnosti UoZ prostredníctvom uplatňovania programov VzPrTP orientovaných na získanie odborných, kľúčových a mäkkých zručností 
	zníženie regionálnych disparít v  kvalifikačnej štruktúre dopytu a  ponuky práce prostredníctvom programov vzdelávania a prípravy orientovaných na poskytovanie nových zručností alebo na obnovenie, doplnenie, rozšírenie pôvodných zručností UoZ z deprivovaných regiónov a útlmových odvetví

Cieľové skupiny:
	dlhodobo nezamestnaní UoZ
	UoZ s nízkym stupňom vzdelania
	UoZ so zastaranými odbornými zručnosťami
	UoZ bez odbornej praxe a odborných zručností
	UoZ s problémami funkčnej gramotnosti
	UoZ z odvetví, ktoré prešli reštrukturalizáciou
	UoZ z deprivovaných regiónov
	UoZ ohrození sociálnou exklúziou
	UoZ, ktorí čelia problémom pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života
	migranti  (len v prípade, že sa jedná o UoZ)
	mladiství bez ukončeného vzdelania (len v prípade, že sa jedná o UoZ)
	starší občania  (len v prípade, že sa jedná o UoZ)

	občania so ZP  (len v prípade, že sa jedná o UoZ)


Nástroje pomoci:
	úhrada finančných nákladov dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy za realizáciu vzdelávacej aktivity

úhrada vedľajších nákladov – cestovné, stravné a ubytovanie
príspevok na služby pre rodinu s deťmi

Aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu:
vzdelávanie a príprava na získanie zručnosti potrebných pre začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ
	vzdelávanie a príprava  na získanie a zdokonaľovanie zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií (e-learning)
vzdelávanie a príprava  na získanie pracovných zručnosti formou krátkodobej stáže u konkrétneho zamestnávateľa 
	vzdelávanie a príprava  na získanie odborných zručností pre výkon zamestnania u domácich  a zahraničných  podnikateľských subjektov 
vzdelávanie a príprava „prechodného TP“ na zvýšenie motivácie dlhodobo nezamestnaných  na poskytovanie praktických zručností a ich následného umiestnenia                na otvorenom TP
vzdelávanie a príprava  na  obnovenie pracovných návykov a doplnenia pracovných zručnosti pre dlhodobo nezamestnaných a osoby s deficitom kontaktov s pracovným trhom 
vzdelávanie a praktická príprava  pre zamestnanie pre absolventov škôl formou krátkodobej stáže u konkrétneho  zamestnávateľa
vzdelávanie a príprava  praktického výcviku zručnosti formou krátkodobých školení 
vzdelávanie a príprava  získanie a doplnenie funkčnej gramotnosti pre osoby s problémami čítania, písania a počítania 
	vzdelávanie a príprava  testovania zručnosti s cieľom identifikácie individuálnych potrieb UoZ
	žiadosti o príspevok na aktivačnú činnosť (§ 52 zákona o službách zamestnanosti)
spracúvanie žiadostí o príspevok na aktivačnú činnosť na úrade PSVR
	vzdelávanie a príprava  na získanie odborných a praktických zručnosti reflektujúcich kvalifikačné potreby regionálneho TP

Tab. č. 9: Finančné ukazovatele NP III – 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
2 023 191,00
569 884,40
28,17
3.3  poštovné a telekomunikačné poplatky, 
      poplatky za spojovacie siete
57 995,45
57 986,45
100,00
3. Spolu
2 081 186,45
627 870,85
30,17
4. Odpisy vlastného majetku
0,00
0,00
0,00
5. Podpora frekventantov (cieľových skupín)



5.1  príspevok na podporu vzdelávania 
       a prípravy nezamestnaných
64 414 950,55
55 898 623,90
86,78
5. Spolu
64 414 950,55
55 898 623,90
86,78
6. Ostatné náklady



6.1 publicita NP
943 863,00
110 579,91
11,72
6. Spolu
943 863,00
110 579,91
11,72
7. Celkové oprávnené náklady NP (1. - 6.)                         
67 440 000,00
56 637 074,66
83,98

V súvislosti s hodnotením efektívnosti reálneho čerpania FP, úrady PSVR v rámci JPD dosiahli 83, 98 % - né čerpanie FP v rámci NP (Tab. č. 9). 




Tab. č. 10: Fyzické ukazovatele NP III – JPD 

Typ
Názov 
Merná jednotka
Periodicita
Cieľ
Skutočnosť                             






Výstup
Počet nezamestnaných osôb zúčastnených na kurzoch odborného vzdelávania a prípravy
osoba
štvrťročne
1 727
6 521

Počet UoZ zúčastnených na kurzoch informačných a komunikačných technológií
osoba
štvrťročne
1 248
2 102

Počet UoZ, ktorí sa zúčastnili integrovaných programov kombinujúcich poradenstvo, sledovanie kariérneho rastu, vzdelávanie, tréning a usmerňovanie
osoba
štvrťročne
50
160

Počet UoZ zúčastnených na kurzoch prípravy pre samozamestnanie
osoba
štvrťročne
425
505
Výsledok
Percento umiestnenia jeden mesiac po ukončení kurzu
%
štvrťročne
36
12
Dopad
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich služby programu
osoby
štvrťročne
390 
2 400

Pomer mužov a žien ako účastníkov programu 
osoby
štvrťročne
40 : 60
34,1 : 65,9

Z vyššie uvedeného prehľadu (Tab. č. 10) vyplýva, že všetky očakávané merateľné hodnoty, až na výnimku  percenta umiestnenia „jeden mesiac po ukončení VzPrTP“ boli prekročené:      
	do NP bolo zaradených celkom 6 521 UoZ a vzdelávacie aktivity ukončilo 6 345 UoZ,        čo predstavuje 97,3 %
z celkového počtu absolventov (6 345) bolo 4 319 žien  čo predstavuje 68,1 %

zo strany UoZ bol najväčší záujem o VzPrTP zamerané na výpočtovú techniku (32,3 % z celkového počtu žiadostí), obchod a služby (15,9 %), účtovníctvo (14,7 %) a manažment a podnikanie (14,1 %). Pod úrovňou 10 % - ného záujmu bolo VzPrTP zamerané na robotnícke profesie, techniku administratívy a VzPrTP poradenského charakteru
	na TP sa umiestnilo najviac absolventov kurzov  zameraných na manažment a podnikanie, t. j. 68,6 %


