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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – a)                                            


					
Názov projektu
Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva


Názov Operačného programu
2710003 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Kód výzvy a ITMS kód projektu
Kód výzvy: OP ZaSI NP 2012/1.1/02
TMS kód projektu: 27110130027



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


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


Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
01/2012 – 12/2014


Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01/2012- 12/2014


Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
3 272 000,00 EUR


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 8 
81267 Bratislava-Staré Mesto
www.upsvar.sk 
Svetíková Lýdia
projektový manažér
telefón  +421 2 20 455 843
email: lydia.svetikova@upsvar.sk










Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
● Využiť skúsenosti získané počas realizácie pilotného projektu ITMS27110130020 a vytvoriť tak krátkodobé pracovné miesta pre nezamestnaných v širšej oblasti obnovy kultúrneho dedičstva 

Špecifické ciele projektu:
Zamestnávať uchádzačov o zamestnanie, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a vytvoriť priestor pre ich sebarealizáciu.
	Zintenzívniť spoluprácu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s konkrétnymi zamestnávateľskými subjektmi, ktorá je založená na realizácii konkrétnych zámerov a spoločných projektov, ktoré pomáhajú nezamestnaným občanom dostať sa na trh práce.
	Vytvárať krátkodobé pracovné miesta pre konkrétny výkon práce a posolstvo pre ďalšie generácie.
	Zvýšiť uplatnenie uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce formou získavania špecifických zručností uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z oblasti pamiatkovej obnovy.



Cieľové skupiny: 
Uchádzači o zamestnanie vedení v evidencii UoZ na úrade
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie 

Stručný opis projektu: 
Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou tradíciou a veľkým počtom pamiatok.  Mnohé z nich sú v havarijnom stave a na ich údržbu alebo opravu sú potrebné nemalé finančné prostriedky. Rozsah potrebných prác na jednotlivých objektoch je rôzny: cez odborné práce ako sú napr. zabezpečovacie práce na stavebnej hmote, rekonštrukcia a reštaurovanie exteriéru a interiéru alebo pomocné práce ako napr. čistenie areálov od náletovej zelene a ich údržba a pod. Práce nezamestnaných predstavujú v tomto ohľade značný potenciál. Ich zapojenie do procesu údržby a obnovy kultúrnych pamiatok môže do značnej miery pomôcť k zachovaniu trvalých kultúrnych hodnôt.  
Kultúrne pamiatky ako napríklad hrady, pevnosti alebo kaštiele tvoria dominantný prvok v krajine a sú vyhľadávanými destináciami pre turistov. S pomocou práce nezamestnaných je možné prispieť k ich záchrane, čo predstavuje nevyčísliteľnú hodnotu nie len pre daný región.


     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Hlavná aktivita:
Poskytovanie príspevkov na podporu zamestnanosti pri obnove kultúrnej pamiatky
 Podporné aktivity:
	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
Záverečná publikácia o implementácii národného projektu
www.upsvar.sk
letáky, plagáty,...





