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

Názov projektu
Absolventská prax


Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia


Kód výzvy a ITMS kód projektu
Kód výzvy OP ZaSI NP 2010/1.1/05 kód projektu ITMS 27 110 130 017 SR


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) 

Trnavsky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj

Úrady PSVR
Úrady PSVR

Úrady PSVR


Banská Bystrica
Martin
Ružomberok

Banská Štiavnica
Michalovce
Senica

Bardejov
Námestovo
Spišská Nová Ves

Brezno
Nitra
Stará Ľubovňa

Čadca
Nové Mesto n/V
Stropkov

Dolný Kubín
Nové Zámky
Topoľčany

Dunajská Streda
Partizánske
Trebišov

Galanta
Piešťany
Trenčín

Humenné
Poprad
Trnava

Kežmarok
Považská Bystrica
Veľký Krtíš

Komárno
Prešov
Vranov n. Topľou

Košice
Prievidza
Zvolen

Levice
Revúca
Žilina

Liptovský Mikuláš
Rimavská Sobota


Lučenec
Rožňava






Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
07/2010 – 06/2012


Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku)
18 491 600,00 €


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
812 67 Bratislava
Lýdia Svetíková
+421-2-204 55 843
lydia.svetikova@upsvar.sk, www.upsvar.sk

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)

Podpora vstupu absolventov škôl  do zamestnania s dôrazom na získanie pracovných skúseností a zručností v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej  praxe, zameranej na zvýšenie ich zamestnateľnosti.


Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 

Cieľovú skupinu Národného projektu tvoria  absolventi škôl, ktorí zastávajú tretiu najpočetnejšiu skupinu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Za absolventa školy sa považuje občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie a každý uchádzač o zamestnanie do 26 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
CIELE projektu
Hlavným cieľom projektu je podpora vstupu absolventských škôl do zamestnania s dôrazom na získanie pracovných skúseností a odborných zručností v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, zameranej na zvýšenie zamestnanosti.

Špecifické ciele (výsledky projektu):
	Prevencia  dlhodobej  nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (UoZ) do 25 rokov  prostredníctvom vykonávania  absolventskej praxe ako  prípravy pre trh práce prispôsobenej  na individuálne potreby absolventov škôl, a tým podporiť mladých ľudí pri prechode zo školy do zamestnania resp. pri zmene zamestnania.

Zlepšenie zamestnateľnosti UoZ do 25 rokov prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe, zameranej na získanie odborných, kľúčových zručností v reálnom pracovnom prostredí.
Zníženie regionálnych disparít v kvalifikačnej štruktúre dopytu a ponuky práce prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe - prípravy orientovanej na získanie  nových zručností alebo na obnovenie, doplnenie, rozšírenie pôvodných zručností absolventov škôl z deprivovaných regiónov a útlmových odvetví.
Zvýšenie záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri zabezpečení politiky trhu práce.

Aktivity projektu
Poskytovanie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe
	Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

	Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory)


Merateľné ukazovatele projektu

Typ
Názov
Merná jednotka
Plánovaná hodnota

Dosiahnutá hodnota*
Stav realizácie aktivít projektu*   (v %)

Výsledok
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov -  spolu 
počet
16 053
12 065
75,16


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov - muži
počet
5 619
4 516
80,37


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov - ženy
počet
4 607
7 549
72,35


Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených  projektov – zdravotne postihnuté osoby
počet
40 
55
137,50


Počet úspešne umiestnených UoZ
počet
4 816
2 388
49,58

*Stav k 12/2011


Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity
www.upsvar.sk



