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Formulár príkladov dobrej praxe ESF – a) Prijímateľ vyplní do 2 týždňov odo dňa začatia realizácie projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP
                                            Príloha č. 1


					
Názov projektu
Príspevok na službu starostlivosti o dieťa

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Číslo výzvy a kód projektu
ITMS kód: 27130130002

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os 3. Rast zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK  
Opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života v BSK
Aktivity zamerané na rozširovanie podporných služieb pre zamestnancov s rodinnými povinnosťami

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

Trvanie realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
od 01.01.2009 do 31.12.2013

Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
31.12.2013

Rozpočet projektu (uveďte celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného príspevku)
3 406 711 EUR

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora, telefón, fax, e-mailová adresa, webová stránka)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava 
www.upsvar.sk/www.esf.gov.sk
Lýdia Svetíkova

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného života pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udržaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
Zamestnanci s rodinnými povinnosťami (oprávnené osoby na uplatnenie nároku na príspevok v zmysle zákona č. 561/2008 Z. z.  o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
     1.   Ciele
     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného života pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udržaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti.
Špecifické ciele:
Podporiť rodičov formou príspevku pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa, pri návrate do zamestnania, pri vzdelávacích aktivitách na strednej alebo na vysokej škole
Eliminovanie prekážok zastúpenia rodičov s rodičovskými povinnosťami na trhu práce
2. Plánované aktivity:
Aktivita 1 
Poskytovanie príspevku
Aktivita 2 
Vypracovanie analýzy
Aktivita 3 
Riadenie projektu
Aktivita 4
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, brožúry, letáky, www.upsvar.sk 











