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Opis projektu



Názov projektu:
Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Žiadateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené výdavky projektu:
15 000 000,00 EUR

Dĺžka realizácie aktivít projektu (od-do) Termín od – do vyplniť vo formáte mm/rrrr:
01/2010 – 06/2014

Umiestnenie projektu (NUTS III):
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj,
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Programové obdobie 2007 – 2013




Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Hlavné ciele
Cieľ projektu
Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti poskytovaním odborných poradenských služieb a vzdelávania a prípravy pre trh práce  pre znevýhodnených UoZ. 
Špecifické ciele
Poskytovanie odborných poradenských služieb zameraných na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
	Vzdelávanie a príprava pre trh práce pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s cieľom ich uplatnenia na trhu práce.

Krátky popis existujúcej situácie   
file_7.emf
Počet znevýhodnených k 30. 09. 2010 262 861 *

z toho: absolvneti 35 285

z toho: občania nad 50 rokov 81 752

z toho: dlhodoboevidovaní 196 064

z toho: nezosúladenia pracovných povinností 2 486

z toho: osamelí občania s dieťaťom do 10 rokov 3 853

z toho: stratenie schopnosti vykonávať zamestnanie 235

z toho: sťahovanie v rámci EU 0

z toho: občania so zdravotným postihom 11 018

z toho: cudzinec s azylom 4

z toho: občan s poklesomschopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 617

z toho: organizačné dôvody skončenia PP 12 811

z toho: neskončenie sústavnej prípravy na povolanie 733

z toho: nezískal 1. platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu 26

z toho: občan po skončení ústavnej a ochrannej výchovy 21

z toho: občan po prepustení z výkonu trestu alebo väzvy 493

* Poznámka:  Celkový počet znevýhodnených osôb, tak ako ich definuje zákon

                         nie je sumárom jednotlivých kategórií, pretože jedna osoba môže

                         byť zaradená aj vo viacerých kategóriách znevýhodnenia.
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Poznámka:  

Celkový počet znevýhodnených osôb, tak ako ich definuje zákon

                         nie je sumárom jednotlivých kategórií, pretože jedna osoba môže

                         byť zaradená aj vo viacerých kategóriách znevýhodnenia.




Poznámka: V súčasnej dobe, sa počty žien podľa jednotlivých kategórií znevýhodnenia, nesledujú. Pri implementácií tohto projektu, sa monitorovací systém Ústredia PSVR nastaví tak, aby bolo možné sledovať aj tieto údaje. 

V rámci štruktúry UoZ si osobitnú starostlivosť vyžadujú ZUoZ. Pričom najpočetnejšou evidovanou skupinou ZUoZ k 30.9.2010 je skupina dlhodobo evidovaných UoZ  196 064, čo sú občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým tým, že skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízkokvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, práve preto je táto skupina  najťažšie uplatniteľná na TP. Druhou najpočetnejšou evidovanou skupinou ZUoZ, aj napriek bohatým pracovným skúsenostiam sú občania starší viac ako 50 rokov veku 81 752. Za touto skupinou evidovaných  nasledujú absolventi 35 208, čiže občania mladší ako 25 rokov veku, ktorí skončili sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. Príčinou vysokej nezamestnanosti u absolventov škôl je predovšetkým chýbajúca prax. Situácia na trhu práce v  SR aj v súvislosti s pretrvávajúcou hospodárskou krízou  je v súčasnosti  charakterizovaná stúpajúcim trendom miery evidovaných UoZ z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov 12 811. Osobitnou skupinou ZUoZ sú ľudia so zdravotným postihnutím k 30.9.2010 evidovaní v počte 11 081. Ide o ťažko zamestnateľnú skupinu UoZ  z dôvodu neochoty zamestnávateľov zamestnať uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím, pretože  sa obávajú ich častej práceneschopnosti, nižšej kvalifikácie či pracovnej výkonnosti. 
V rámci projektu NP III 2/B Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti ZUoZ, ktorý bol mimoriadne ukončený ku dňu 12. 10. 2010, bolo v roku 2010 do aktivít projektu zaradených celkom 5 595 osôb (2 938 – Aktivita č. 1 a     2 657 – Aktivita č. 2) a vyškolených bolo 4 794 osôb (2 350 – Aktivita č. 1 a     2 444 – Aktivita č. 2). Za uvedené obdobie celková odhadovaná výška  vynaložených finančných prostriedkov predstavuje sumu 2 316 619 EUR, z čoho 936 841 EUR je vyčlenených v rámci Aktivity č. 1 (OPS) a 1 379 778,00 EUR v rámci Aktivity č. 2 (VzPrTP). 
Určenie cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti.

1) občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len "absolvent školy"),
2) občan starší ako 50 rokov veku,
3) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov (ďalej len "dlhodobo nezamestnaný občan"),
4) občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,
5) rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu  alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu  starajúca sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
6) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
7) občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania, a
8) občan so zdravotným postihnutím,
9) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,
10) cudzinec, ktorému bol udelený azyl,  
11) občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu(4) alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,
12) občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,
13) občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody,
14) občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,
15) občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu,(5)ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.


Poznámka:
Deliacimi líniami národných projektov NP III – 2/A a NP III – 2/B sú rozdielne cieľové skupiny: 
NP III-2/A  Vzdelávanie a príprava pre trh práce  je zameraný na uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie, 
NP III- 2/B – Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, je zameraný na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 
Do NP III-2/A  môžu byť zaradení uchádzači o zamestnanie, okrem znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a záujemcovia o zamestnanie.  Do NP III- 2/B môžu byť zaradení len znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

Výška NFP na 1 osobu cieľovej skupiny:
Odôvodnenie požadovanej výšky NFP na 1 osobu cieľovej skupiny:
Činnosť  č. 1 -  priemerná suma na 1 osobu/1 kurz   je vo výške 400,00 EUR. Uvedená priemerná suma zahŕňa  výdavky na 1  osobu za 1 kurz,  vrátane vedľajších výdavkov, ako cestovné, stravné a príspevok na službu pre rodinu s deťmi. 

Činnosť č. 2  - priemerná suma na 1 osobu/1 kurz  je vo výške 800,00 EUR. Uvedená priemerná suma zahŕňa  výdavky na 1  osobu za 1 kurz, vedľajšie výdavky, na ubytovanie, cestovné, stravné a príspevok na službu pre rodinu s deťmi, vrátane dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce. 

Uvedené priemerné sumy boli vyčíslené na základe uskutočnenej analýzy plánovaných  poradenských a vzdelávacích aktivít  v rámci VzPrTP na roky 2011-2012 a poradenských a vzdelávacích aktivít realizovaných v roku 2010. 


Cieľová skupina:
Početnosť:
Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
262 861

Charakteristika cieľových skupín / užívateľov výsledku projektu podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, dosiahnutého vzdelania a zraniteľnosti 
Počet účastníkov projektu Účastníkmi projektu sa rozumejú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií). 
24 500
Rozdelenie účastníkov podľa pohlavia
Rozdelenie účastníkov podľa veku
Počet mužov
Počet žien
Počet osôb vo veku 15 - 24
Počet osôb vo veku 55 - 64
13 230
11 270
4 233
2 824
Rozdelenie účastníkov podľa postavenia na trhu práce
Počet zamestnaných
vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Počet samostatne zárobkovo činných osôb
Počet  nezamestnaných vrátane dlhodobo nezamestnaných
Počet dlhodobo nezamestnaných Dlhodobo nezamestnaní sú osoby nezamestnané viac ako 12 mesiacov (dlhodobá nezamestnanosť sledovaná výberovými zisťovaniami Štatistického úradu SR).
Počet neaktívnych osôb Uvádza sa celkový počet neaktívnych osôb, vrátane študujúcich, účastníkov odbornej prípravy, alebo dôchodcov, osôb, ktoré zanechali podnikanie, osôb s trvalým zdravotným postihnutím, osôb trvale v domácnosti, alebo iných.
Počet neaktívnych osôb - študujúcich alebo účastníkov odbornej prípravy
–
-
24 500
17 161
-
-
Rozdelenie účastníkov podľa dosiahnutého vzdelania
Základné alebo nižšie stredné vzdelanie
Vyššie stredné vzdelanie
Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie
Univerzitné vzdelanie
12 319
11 524
110
547
Rozdelenie účastníkov podľa skupín zraniteľnosti v súlade s vnútroštátnymi predpismi V prípade, že účastník spadá do viacerých skupín zraniteľnosti, je potrebné daného účastníka započítať do všetkých príslušných skupín zraniteľnosti a nevyberať dominantnú skupinu zraniteľnosti. V tomto prípade teda môže byť súčet účastníkov rozdelených podľa jednotlivých skupín zraniteľnosti vyšší ako celkový počet účastníkov.
Menšiny
Migranti
Zdravotne postihnutí
Iné znevýhodnené osoby Iné znevýhodnené osoby sú osoby v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
-
-
9 15
-

Identifikácia potrieb cieľovej skupiny
Pre ZUoZ je nevyhnutná identifikácia ich možností a potrieb, so zameraním na podporu motivácie a aktivizácie pri odstraňovaní handicapov, ktoré majú pri uplatňovaní sa na trhu práce. Vystáva potreba zmeny, alebo doplnenia ich doterajšieho stupňa vzdelania a kvalifikácie. Zároveň je nevyhnutné odbúrať prekážky v prístupe k vzdelávaniu a príprave pre trh práce rovnako aj na úrovni MRK. Cieľom horizontálnej priority MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Jednou z prioritných oblasti podpory MRK je tiež vzdelávanie. Život príslušníkov MRK je poznačený zlým bývaním, nedostatočnou infraštruktúrou, nízkou zamestnanosťou a zamestnateľnosťou, nízkym vzdelaním, segregáciou a separáciou. Skúsenosti ukázali, že riešiť len jednu problematickú oblasť ich života nie je dostačujúce, keďže tieto spolu súvisia a prelínajú sa. Z týchto dôvodov je potrebné riešiť problémy MRK vo viacerých oblastiach života súčasne, aby sa zabezpečilo systémové riešenie situácie.

V súčasnej situácii si ZUoZ vyžadujú osobitnú starostlivosť, pričom jednou z foriem pomoci môžu byť i opatrenia v rámci hlavných aktivít tohto národného projektu. 

Osobitným problémom je skupina ťažko zamestnateľných ZUoZ evidovaných viac než 24 mesiacov bez kvalifikácie, s nedostatočnými alebo žiadnymi pracovnými návykmi,  ktorých umiestnenie na otvorenom trhu práce je bez individuálneho prístupu, pomoci a podpory veľmi ťažké. Zamestnávatelia nemajú záujem vytvárať pre nich pracovné miesta. Pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile dochádza k obsadzovaniu pracovných miest, predovšetkým kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou so získanými pracovnými návykmi.

Ďalšou početne významnou a veľmi  ťažko zamestnateľnou skupinou ZUoZ sú občania starší ako 50 rokov veku. Zamestnávatelia nie sú motivovaní zamestnávať starších občanov, ktorí majú podľa nich nedostatky najmä v osvojovaní si najmodernejších technológií. Často uprednostňujú mladších a razantnejších ľudí aj napriek tomu, že starší občan má tendenciu zotrvať na pracovnom mieste, je spoľahlivý, lojálny, zodpovedný a má vedomosti a skúsenosti nakumulované z viacročnej praxe. Súčasným trendom je zvyšovanie podielu sofistikovanej výroby, a preto sú starší pracovníci konfrontovaní s požiadavkami na rast vzdelania. Výrazným limitom zamestnávania starších ľudí je ich akceptácia zamestnávateľmi. 

So skupinami ZUoZ je potrebné intenzívne pracovať prevažne individuálnou, ale aj skupinovou formou. ZUoZ vyžadujú špecifickú odbornú intervenciu zameranú na  prekonávanie bariér spojených s ich pracovným uplatnením. Východiskom pre dosiahnutie stanovených cieľov sú OPS, identifikácia problémov spojených s nezamestnanosťou, intenzívna práca s klientom zameraná na zvyšovanie zamestnateľnosti. 

Charakteristické pre ZUoZ je prevaha nízkej úrovne  vzdelania, nízkeho  sebavedomia, nedostatku motivácie, nedostatočnej  orientácie na trhu práce a rôzne iné handicapy, ktoré im bránia uplatniť sa na existujúcom trhu práce.  Preto je nevyhnutná identifikácia ich možností a potrieb, so zameraním na podporu motivácie a aktivizácie pri odstraňovaní handicapov, ktoré majú pri uplatňovaní sa na trhu práce. 

Občania s ťažkosťami zosúladenia pracovného a rodinného života najmenej počas 24 mesiacov  trpia predovšetkým poklesom   sebadôvery  a to najmä voči vlastným schopnostiam. Trpia obavami so  znovunavrátenia na otvorený trh práce. Zároveň sa u zamestnávateľov stretávajú  s nedôverou v súvislosti s predpokladom straty  pracovných návykov. K 30.9.2010 úrady evidujú 3 853 rodičov  starajúcich  sa o tri deti  alebo osamelých  rodičov  starajúcich  sa aspoň o 1 dieťa do skončenia  povinnej školskej dochádzky, ktorí pociťujú predovšetkým ťažkosti zosúladenie rodinného života s pracovným, ktoré prinášajú so sebou obmedzenia  pohybu na trhu práce a vyžadujú predovšetkým flexibilitu zo strany rodiča. 

Znevýhodnený UoZ, ktorý stratil zamestnanie kvôli zdravotným problémom bojuje s obavami z nového a doposiaľ nepoznaného. Je nutné u neho posilniť  schopnosť prispôsobiť sa novej situácií, čo si vyžaduje častokrát i  rekvalifikáciu a nadobudnutie nových pracovných zručnosti pre  návrat na otvorený trh práce v novej pracovnej oblasti.  U občanov, ktorí sa sťahovali v rámci EU s pracovným povolením  sa stretávame so slabou orientáciou na  slovenskom trhu práce, s problémami prekonať jazykové a kultúrne rozdiely,  ktoré  sťažujú  jeho schopnosť zamestnať sa.

Občanov, ktorí trpia poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20% , ale najviac o 40% sprevádza pocit psychickej deprivácie a frustrácie spôsobenej obavami so sťažených podmienok pre zamestnanie sa a nastupuje pocit menejcennosti. Obmedzený pohyb po pracovnom trhu práce zo zdravotných dôvodov vyžaduje nadobudnutie pracovných zručností a schopností v súlade s dopytom na trhu práce no zároveň s možnosťami, s ktorými disponuje uvedený občan. 

K 30.9.2010 evidujú úrady PSVR 493 občanov po prepustení z výkonu trestu alebo väzby. Títo občania si vyžadujú zvýšenú starostlivosť hlavne z dôvodu záznamu v trestnom registri. Zamestnávatelia ich len veľmi ťažko prijímajú do pracovného pomeru.  Takýto občania si svoj status plne uvedomujú a preto aj ich záujem o prácu a vzdelávanie je nízka. Občania po skončení ústavnej a ochrannej výchovy a občania, ktorí si nezískali 1. platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu sa vyznačujú podobnými znakmi a to je absentovanie pracovných skúseností, pričom občania, ktorí ešte k tomu nastúpili na výkon trestu sa vyznačujú okrem záznamu v trestom registri aj nedostatkom praxe.

K 30.9.2010 evidujú úrady PSVR 733 občanov, ktorí neskončili sústavnú prípravu na povolanie, čo v praxi znamená bez minimálneho vyučenia. Takíto občania sa pred zamestnávateľom nedokážu preukázať žiadnym výučným listom či vyšším vzdelaním, čo ich na trhu práce diskriminuje. Práve pre túto skupinu sú vzdelávacie aktivity UPSVAR veľmi dôležité. 

Nezanedbateľnou skupinou sú občania ktorý sa stali nezamestnanými z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie. Takíto občania majú dostatočné odborné znalosti, pracovné skúsenosti a schopnosti pre výkon podobnej pracovnej funkcie, no chýba im motivácia, sebazhodnotenie, mäkké zručnosti a schopnosti, ako sa presadiť na trhu práce. Občania sa takto často stávajú nezamestnanými po 10 – 20. rokov aktívneho fungovania na pracovnom trhu a status nezamestnaného len ťažko znášajú. 

Osobitnú starostlivosť je potrebné taktiež venovať cudzincom, ktorí na území SR získali azyl. Azylanti majú často nedostatočné alebo iné vzdelanie, s ktorým sa v podmienkach SR nedokážu uplatniť

Predpokladaná situácia v budúcnosti
Očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu
Východiskom pre dosiahnutie stanovených cieľov sú OPS, identifikácia kvalifikačných potrieb ZUoZ,  a tiež potrieb trhu práce. Vzdelávanie a príprava pre trh práce by malo sledovať cieľ efektívneho vstupu alebo návratu do zamestnania. 

Hodnoty merateľných ukazovateľov
Typ
Názov Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.
Merná jednotka
Východisková hodnota Uvádza sa konkrétna hodnota merateľných ukazovateľov za sledovaný rok (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty 
    merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu roku).
Rok
Plánovaná hodnota33
Rok
Výsledok
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu 
V.0.0.0.0.063.0001
počet
0
2010
24 500
2014

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži
V.1.0.0.0.032.0044
počet
0
2010
13 230
2014

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy
V.1.0.0.0.032.0047
počet
0
2010
11 270
2014

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
V.0.0.0.1.155.0020
počet
0
2010
335
2014
Dopad
Počet úspešne umiestnených UoZ – muži
D.1.0.0.0.160.0003
počet
0
2014
3 020
2019

Počet úspešne umiestnených UoZ – ženy
D.1.0.0.0.160.0004
počet
0
2014
2 560
2019

Do vzdelávacích aktivít plánujeme zapojiť 24 500 ZUoZ, predpokladáme, že z toho bude 13 230 mužov a 11 270 žien.  Po absolvovaní  vzdelávacích aktivít sa na trhu práce uplatní 5 580 osôb (3 020 mužov a 2 560 žien), čo predstavuje cca 23 % mieru úspešnosti. Predpokladáme, že v rámci realizácie tohto projektu sa cielene pre MRK vytvorí 335 pracovných miest. 
Umiestnení na TP – sledujú sa umiestnení na TP v sledovanom období, formou zamestnania  alebo samostatne zárobkovej činnosti, kde od ukončenia VzPrTP uplynula doba, podľa konkrétneho sledovania. Monitoring sa realizuje štvrťročne v rámci náplne práce Odboru MEP.  

Ďalšie využitie výsledkov projektu
Multiplikačný efekt výsledkov a výstupov NP bude zaistený implementáciou Európskej stratégie zamestnanosti a realizáciou Národného akčného plánu zamestnanosti, akčných plánov vyplývajúcich  zo Stratégie konkurencieschopnosti SR.
K šíreniu výsledkov a výstupov NP ďalej prispejú aj postupy a metódy realizácie jednotlivých projektových aktivít, ktoré budú využité pri implementácii ďalších projektov, ako aj pri ďalšej práci so ZUoZ.

Podporovanie zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnanosti ZUoZ prostredníctvom  OPS, ako aj vzdelávaním a prípravou pre trh práce, patrí medzi dôležité nástroje aktívnych opatrení trhu práce. Pri realizácii NP budú získavané ďalšie skúsenosti pre prácu s UoZ z rizikových skupín a  so začleňovaním ZUoZ na trh práce. Vo využívaní týchto nástrojov budeme naďalej pokračovať aj po ukončení financovania národného projektu, vzhľadom na skutočnosť, že ide o početnú cieľovú skupinu, ktorá je bez intervencie ťažko umiestniteľná na trhu práce.
Po ukončení projektu bude ďalšie financovanie aktivít zabezpečené vypracovaním ďalšieho národného projektu alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu. 

Cieľom Návrhu na zosúladenie rodinného a pracovného života (2006-2010) je podporiť zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami. V súvislosti s týmto dokumentom projekt vychádza hlavne z Opatrenia na zvýšenie dostupnosti, pružnosti a kvality vzdelávacieho systému a celoživotného učenia sa. Podporou VzPrTP a OPS sa zvyšujú možnosti ZUoZ na otvorenom TP, podporuje sa ich pracovná mobilita a flexibilita. Úrad môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi ZUoZ, ktorý sa zúčastňuje na VzPrTP a na aktivitách v rámci OPS a ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky. Príspevok na služby pre rodinu s deťmi je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: 

Navrhované činnosti pri realizácii rámcovej aktivity projektu
Rámcová aktivita: 
Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce, s osobitným zreteľom na osoby z marginalizovaných rómskych komunít

Základné údaje o činnostiach, napĺňajúcich rámcovú aktivitu projektu 
Činnosti
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku, resp. dopadu
Merná jednotka
Počet jednotiek
Podpora poskytovania odborných poradenských služieb
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 
počet
12 500

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži
počet
6 750

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy
počet
5 750

Počet úspešne umiestnených UoZ – muži 
počet
1 540





Počet úspešne umiestnených UoZ – ženy
počet
1 300

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
počet
67
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov 
počet
12 000

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži
počet
6 480

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy
počet
5 520

Počet úspešne umiestnených UoZ – muži 
počet
1 480 

Počet úspešne umiestnených UoZ – ženy
počet
1 260

Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK
počet
268

Predpokladaný časový harmonogram činností
Názov činnosti
Začiatok realizácie činnosti
Ukončenie realizácie činnosti
Zabezpečenie realizácie činnosti
Podpora poskytovania odborných poradenských služieb 
01/2010
06/2014
Ústredie a úrady
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
01/2010
06/2014
Ústredie a úrady

Slovný popis činností, napĺňajúcich rámcovú aktivitu projektu
Činnosť č. 1 -   Podpora poskytovania odborných poradenských služieb
Realizáciu AOTP prostredníctvom poskytovania OPS v zmysle § 43 zákona o službách zamestnanosti  budú poskytovať dodávatelia OPS vybraní na základe zákona č.  25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,  tým ZUoZ, ktorí majú ťažkosti pri uplatňovaní sa na trhu práce, pomocou pri prekonávaní bariér spojených s pracovným uplatnením, smerujúcou k podpore a zvýšeniu ich zamestnateľnosti  na všetkých úradoch okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 
Podpora poskytovania OPS a realizovanie aktivít predovšetkým dlhodobejšieho charakteru pre ZUoZ  s pretrvávajúcimi problémami pri uplatnení sa na trhu práce, budú zamerané najmä:
	na analýzu a komplexné diagnostické posúdenie potenciálu, zhodnotenie osobnostných vlastností, kvalifikačných predpokladov a podmienok pre umiestnenie sa na trhu práce, formou bilančnej diagnostiky,  odborné poradenstvo v spojení s tvorbou individuálnych akčných plánov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, anamnézu, mapovanie kvalifikačných a osobnostných predpokladov, zmapovanie a zhodnotenie celkového potenciálu z hľadiska uplatniteľnosti na trhu práce, identifikáciu bariér,  stanovenie postupu a harmonogramu plnenia opatrení na zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce, kontrolu plnenia stanoveného postupu, zhrnutie a odporúčania pre ďalší postup

na tvorbu individuálnych akčných plánov (Anamnéza (kvalifikačné a osobnostné predpoklady), stanovenie postupu a harmonogramu plnenia opatrení na zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce, kontrola plnenia stanoveného postupu, zhrnutie a odporúčania na ďalší postup)
	na získanie praktických informácií v pracovnej, ekonomickej, sociálnej aj spoločenskej oblasti pre pracovné uplatnenie sa klientov v štátoch EÚ, relevantných informácii o trhu práce štátov EÚ,  relevantných zručností  pre schopnosť úspešnej orientácie prostredníctvom internetu, zvýšenie právneho povedomia získaním informácií o pracovnom práve príslušného štátu s cieľom eliminácie rizík a informácie o podmienkach pre úspešné umiestnenie sa na TP v príslušnej krajine
	na posilnenie právneho vedomia, orientáciu v pracovno-právnych vzťahoch, právne minimum (zákonník práce, zákony z oblasti pracovného práva, sociálne a zdravotné poistenie), reálnu profesijnú orientáciu a orientáciu na trhu práce, orientáciu v pracovno-právnych predpisoch, legislatívu práce, hygienu práce, pracovné podmienky, relevantné informácie o právach a povinnostiach, plnenie práv a povinností UoZ, trh práce a jeho zákonitosti, pracovno-právne vzťahy, zdroje informácii o voľných pracovných miestach, formy kontaktovania sa so zamestnávateľom, základy práva a psychológie
	na poradenské kurzy pre zUoZ so záujmom podnikať ako SZČO (Poskytnutie relevantných informácií v oblasti legislatívy a práva v podnikaní, pri založení vlastnej firmy, ujasnenie významu podnikateľského plánu, osvojenie základných vedomostí v oblasti financovania podnikateľských aktivít, dobré skúsenosti iných a praktické rady pre začiatok podnikateľskej činnosti, vypracovanie podnikateľského zámeru, stratégie podnikania)

	na uplatnenie sa zUoZ na trhu práce, zlepšenie postavenia a presadenie sa na trhu práce prostredníctvom relevantných informácii o trhu práce, relevantných zručností pre zvýšenie pravdepodobnosti uplatnenia na trhu práce, písanie žiadosti o prijatie do zamestnania, životopisu, motivačného listu, účinné metódy oslovovania zamestnávateľa, základy komunikácie
	na rozvoj kľúčových kvalifikácií, zručností a kompetencií v pracovnom procese, prehĺbenie sebapoznania, využívanie silných stránok a rozvoj osobnostného potenciálu, ako uspieť u zamestnávateľa cez osobný pohovor, výberové konanie, burzu práce, definovanie, poznanie, využitie a rozvoj kľúčových kvalifikácií a ďalších kompetencií potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce
	na formy efektívnej komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom, komunikácia a komunikačné techniky pre úspešné uplatnenie na TP, tréning so zameraním na efektívnu komunikáciu, s nácvikom praktického uchádzania sa o zamestnanie
	na rozvoj a tréning sociálnych a komunikačných zručností, na zvládanie záťaže a stresu, zvládanie záťažových a konfliktných situácií a poskytovanie psychologického poradenstva, tréning so zameraním na osvojenie rôznych foriem komunikácie (osobná, telefonická, písomná, prostredníctvom internetu, v bežných aj krízových situáciách, tréning sociálnej inteligencie, asertívneho správania, úspešného zvládania záťažových a konfliktných situácií, psychickej záťaže a stresu, predchádzanie konfliktom, psychickú stabilizáciu formou psychologického poradenstva, tréningy psychohygieny,
	na komunikáciu a komunikačné techniky pre úspešné uplatnenie na TP, rozvoj prezentačných zručností pri hľadaní zamestnania na domácom aj zahraničnom trhu práce (EÚ), spoločenský protokol, marketing a analýza trhu práce – SR a EÚ, využívanie PC pri hľadaní zamestnania,  komunikáciu s potenciálnym zamestnávateľom (formy, možnosti) s nácvikom praktického uchádzania sa o zamestnanie,  sociálno-prezentačné zručnosti, prezentácia svojich kompetencií, odbúranie psychických bariér voči možnostiam cestovať za prácou, aktivácia na hľadanie práce v EÚ, prehĺbenie zručností pri hľadaní zamestnania v EÚ a úspešné uplatnenie sa na trhu práce v krajinách  EÚ,

	na podporu motivácie, aktivizácie, identifikáciu a zvládanie bariér, na  zvládanie situácií v problémovom rozhodovaní sa, kreatívne zvládanie netradičných situácií, podporu sebaúcty, schopností sebaprezentácie a sebapresadenia
	na identifikáciu bariér uplatnenia sa trhu práce, sebareflexiu, posilnenie sebadôvery, aktivizáciu, relaxačné a rehabilitačné cvičenia, psychohygienu -  sociálno - psychologický výcvik
na úspešnú sociálnu adaptáciu,  integráciu a reintegráciu klienta na pracovný trh, sociálnu rehabilitáciu, s motiváciou pre prácu a úspešné uplatnenie sa na TP a pracovnú sebarealizáciu pre znevýhodnených UoZ – integračné programy

Aktivity pre ZUoZ budú realizované skupinovou aj individuálnou formou, v závislosti od konkrétnych potrieb a problémov  ZUoZ pri uplatňovaní sa na trhu práce. 

Vzhľadom na osobitosť OPS sa aktivity budú konkretizovať na základe individuálneho identifikovania možností a potrieb uchádzačov o zamestnanie vo vzťahu k uplatneniu sa na trhu práce, posúdenia potenciálu v oblasti odborných predpokladov, schopností a zručností, s následným určením cieľov smerujúcich k uplatneniu sa na trhu práce. Výstupom individuálneho posúdenia bude písomná správa analyzujúca výkonové schopnosti a uvádzajúca konkrétne odporúčania na realizáciu ďalších potrebných opatrení realizovaných formou skupinových OPS a tiež ďalších návrhov opatrení mimo rámec tejto aktivity. V rámci aktivity Poskytovanie odborných poradenských služieb znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa  budú realizovať vyššie uvedené (pod)aktivity. 
Verejné obstarávanie na výber dodávateľov odborných poradenských služieb budú realizovať jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (partneri). 
Pri realizácii verejného obstarávania budú zohľadňovať oprávnené výdavky, za ktoré sa považujú:
	fixné výdavky a variabilné výdavky:	

	za fixné výdavky sa považujú najmä:

	personálne výdavky vynaložené na aktivitu; a to výdavky na  mzdy a odmeny odborníkov/lektorov, úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených  zariadením na realizáciu za svojich odborníkov/lektorov vykonávajúcich realizáciu aktivity,

režijné výdavky vynaložené dodávateľom,
priame výdavky na účastníkov aktivít a ostatné preukázané výdavky vynaložené na realizáciu aktivít,  
daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou fixných výdavkov je táto daň a dodávateľ realizujúci  aktivity si nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty,
	za variabilné výdavky sa považujú:

	výdavky na stravovanie, ubytovanie a cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb podľa § 43 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

príspevky na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	

Činnosť č. 2 - Vzdelávanie a príprava  pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 
V rámci aktivity budú realizované aktívne opatrenia trhu práce definované v ustanovení § 46 a s ním súvisiacich §§ 44, 45 48, 48a-c zákona o službách zamestnanosti. Vzdelávanie a príprava pre trh práce je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové odborné zručnosti a praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní.  Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne vedomostí a odborných zručností uchádzača o zamestnanie, aby boli účelne využité pri získavaní nových vedomostí a odborných zručností. Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov a príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov.
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje ústredie a úrad pre ZUoZ. Úrad môže zabezpečiť znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak to vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností, potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní. 

Súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodneného uchádzača o zamestnanie môžu byť aj aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb, zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce.  

Súčasťou aktivity je zabezpečenie vzdelávania a prípravy pre trh práce praktickou prípravou uchádzačov o zamestnanie na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania. 
Zoznam najčastejšie využívaných vzdelávacích programov: 
 podvojné účtovníctvo
opatrovateľský kurz
	zváračský kurz
SBS
Základy práce s PC
Ekonomicka a financie
Obsluha vysokozdvižného vozíka
Začatie SZČ
Manikúra – pedikúra
Aranžovanie kvetín
Masér
Práca s PC pre pokročilých
Účtovníctvo, dane, mzdy
Jazykové kurzy

Analýza predpokladanej efektívnosti národného projektu
Rizika spojené s implementáciou projektu po odbornej stránke sú úzko spojené s cieľovou skupinou projektu, predovšetkým s ich záujmom o OPS a so záujmom zapojiť sa do vzdelávania a prípravy pre trh práce, ako aj od ich motivácie úspešne ho ukončiť. 
Cieľovou skupinou sú ZUoZ, kde je potrebné zdôrazniť, že ide najmä o dlhodobo nezamestnaných alebo inak znevýhodnených osôb. Uvedené osoby sú  často  bez predchádzajúceho zamestnania alebo dlhodobo nezamestnaní,  ktorí doposiaľ nenadobudli, či stratili pracovné návyky. Nezamestnanosť prináša celý rad negatívnych dôsledkov dopadajúcich na osobnosť nezamestnaného, predovšetkým deprivácia, pokles sebavedomia a sebaúcty. V značnej miere sa dotýka i sociálnej oblasti života nezamestnaného a to zúžením sociálnej siete a straty sociálneho statusu.  Každé znevýhodnenie je charakteristické špecifickými dopadmi, ktoré so sebou prinášajú možné riziká pri spolupráci na vzdelávaní a príprave pre trh práce, či OPS. U absolventov škôl, ktorí ešte nezískali svoje prvé platené pracovné miesto absentujú  praktické  skúsenosti a základné pracovné návyky, čo môže mať negatívny dopad na účasť na aktivitách. Na druhej strane ľudia starší  ako 50 rokov veku  disponujú s bohatými pracovnými skúsenosťami, no napriek tomu  najťažšie prežívajú stratu zamestnania. Trpia pocitmi strachu, bezradnosti v novej situácii, objavuje sa neistota a strata sebadôvery. Uvedené prežívanie má  negatívny dopad na sebavedomie nezamestnaného  a vôľu, odhodlanie  k vzdelávaniu sa,  z dôvodu nedôvery vo vlastné schopnosti a pocitu zbytočnosti. U osamelého rodiča, ktorý sa stará aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky hrozí narušenie plynulosti absolvovania vzdelávacej aktivity a častá absencia z dôvodu zabezpečenia starostlivosti o dieťa. U ľudí so zdravotným postihnutím vystupujú do popredia problémy spojené s nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré môžu mať negatívny dopad na ich dochádzku. Úrady budú zabezpečovať účasť  na aktivitách na základe zhodnotenia schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti ZUoZ na prácu, s cieľom eliminovať riziká predčasného ukončenia aktivít z dôvodu straty motivácie, pasivity, či nezáujmu o konkrétnu aktivitu. Odborné poradenské služby posilnia prehĺbenie sebapoznania, rozvoj a tréning sociálnych a komunikačných zručností, zvládanie záťažových a konfliktných situácií a poskytovanie psychologického poradenstva. V rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce bude  po komplexnom zhodnotení odborných znalostí a zručností, a na základe dosiahnutého vzdelania ZUoZ sprostredkované nadobudnutie nových odborných zručností na účel pracovného uplatnenia ZUoZ vo vhodnom zamestnaní.  
Projekty zamerané na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a OPS boli realizované i v minulosti, nakoľko sa jedná o nástroje AOTP, definované zákonom o službách zamestnanosti. Svojim zameraním prispievajú k zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnateľnosti. 

V rámci realizácie projektu budú zohľadnené regionálne disparity. Plán vzdelávacích aktivít, vrátane OPS, bol vypracovaný na základe potreby a požiadaviek jednotlivých úradov v daných regiónoch. Osobitné požiadavky vyplývajúce z aktuálnych potrieb trhu práce jednotlivých úradov,  ktoré nebudú súčasťou plánu vzdelávacích aktivít zabezpečené v rámci centrálneho verejného obstarávania,  budú riešené individuálne. 
Po ukončení implementácie tohto národného projektu bude súčasťou dopadovej správy aj vyhodnotenie o počte zaradených UoZ a ZoZ z MRK, ako aj kvantifikácia finančných prostriedkov vynaložených na ich vzdelávanie. Dopadová správa po ukončení implementácie projektu bude obsahovať analýzu úspešnosti, tj. umiestnenia sa na TP ZUoZ, ktorí ukončili vzdelávacie aktivity v rámci projektu.

