Národný projekt VII
,,Zvýšenie  rozsahu a kvality služieb zamestnanosti prostredníctvom informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb“ 
SOP ĽZ
                                                   

Kód projektu: 11210110001

Časový harmonogram realizácie programu: od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005

Lokalita: celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja

Priorita 1: rozvoj APTP

Opatrenie 1.1: modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality SZ a rozvoj aktivačných programov pre UoZ

Celkový cieľ:
celkovým cieľom projektu bola modernizácia a rozšírenie poskytovania komplexného súboru kvalitných informačných a  poradenských a OPS UoZ a ZoZ, s dôrazom na individuálny prístup, so zámerom zvýšiť ich zamestnateľnosť a aktivizáciu a takto uľahčiť ich uplatnenie na TP

Špecifické ciele:
prevencia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom uplatňovania informačných a poradenských a odborných poradenských nástrojov a služieb prispôsobených  individuálnym potrebám UoZ
zlepšenie zamestnateľnosti UoZ a ZoZ prostredníctvom uplatňovania informačných a poradenských a odborných  poradenských nástrojov a aktivít orientovaných na získanie a rozvoj kľúčových kvalifikácií na  prekonávanie prekážok pri hľadaní zamestnania a uplatnení sa na TP
poskytovanie informačných a poradenských služieb a OPS v procese identifikovania potrieb UoZ a ZoZ vzhľadom na rozvoj individuálnych schopností a zručností potrebných pre TP, posúdenie schopností a odborných zručností v rámci  matchingu
	modernizácia informačných a poradenských služieb a OPS pomocou informačných technológií 

Cieľové skupiny:
	UoZ

ZoZ
skupiny ohrozené stratou zamestnania
poskytovatelia služieb zamestnanosti
zamestnávatelia
žiaci a študenti
samostatne zárobkovo činné osoby

Aktivity na dosiahnutie stanoveného cieľa projektu:
vypracovanie nadregionálnych a regionálnych projektov
zabezpečovanie publicity projektov
uzatváranie dohôd s dodávateľskými inštitúciami
prijímanie a spracúvanie žiadostí a príspevky
výber a zaradenie klientov do projektov
implementácia projektov a realizácia projektových aktivít
evidencia klientov zaradených do projektov
úhrada príspevkov v zmysle dohôd
monitorovanie implementácie projektov
kontrola implementácie projektov
vyhodnotenie projektu

Oprávnená aktivita v zmysle Doplnku programu SOP ĽZ:
individuálny prístup prostredníctvom zadefinovania kvalifikačných a zdravotných predpokladov pre lepší výkon povolania v rôznych oblastiach, odhad individuálnych schopností a odborných zručností, poskytovanie sociálnych služieb ako aj monitorovanie a sledovanie napredovania klientov
podpora zlepšenia hardwarového a softwarového vybavenia verejných SZ
posilnenie úlohy klubov práce v rámci zvyšovania motivácie nezamestnaných, pomoci pri hľadaní práce a podporovania sebadôvery
zabezpečenie špecifických služieb prostredníctvom neštátnych agentúr poskytujúcich SZ zahŕňajúce rozšírené poradenstvo, pomoc pri hľadaní práce a umiestňovaní dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí
zabezpečenie podrobného osobného rozhovoru s každým UoZ za účelom vypracovania IAP, ich sledovanie a implementácia

Tab. č. 23: Finančné ukazovatele NP VII – SOP ĽZ

Typ výdavku
Rozpočet  
Čerpanie FP 

% vyčerpaných FP

1. Personálne náklady
0,00
0,00
0,00
2. Zariadenie / Vybavenie*



2.1 zariadenie a nábytok
9 000 000,00
8 434 796,52
93,72
2.2 počítačové vybavenie
4 000 000,00
3 729 118,66
93,23
2.3 iné
11 570 000,00
10 293 872,24
88,97
2. Spolu
24 570 000,00
22 457 787,42
91,40
3. Náklady projektu
 
 
 
3.1 prenájom
4 000 000,00
836 928,30
20,92
3.2. spotrebný tovar a prevádzkový materiál
1 000 000,00
923 828,44
92,38
3.3. poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete
1 000 000,00
273 844,46
27,38
3. Spolu
6 000 000,00
2 034 601,20
33,91
4. Odpisy vlastného majetku
0,00
0,00
0,00
5. Realizácia projektov
107 000 000,00
80 331 333,34
75,08
5. Spolu
107 000 000,00
80 331 333,34
75,08
6. Ostatné náklady
 
 
 
6.4. publicita NP
2 430 000,00
2 197 612,50
90,44
6. Spolu
2 430 000,00
2 197 612,50
90,44
7. Celkové oprávnené náklady projektu (1.- 6.)

140 000 000,00 011400 000,00
107 021 334,46
76,44

V súvislosti s hodnotením efektívnosti reálneho čerpania FP, úrady PSVR v rámci SOP ĽZ dosiahli 76,44 % -  né čerpanie FP v rámci NP (Tab. č. 23). 


Formy projektov 
Projekty v rámci NP VII realizovali:
	odborní poradcovia – zamestnanci oddelení služieb odborného poradenstva a oddelení       informačných a poradenských služieb úradov PSVR ako interné projekty, zamerané                      na realizáciu OPS a informačných a poradenských služieb,

ako externé projekty, realizované dodávateľsky, zamerané na poskytovanie OPS.

Pri realizácií NP VII sa viac osvedčila forma individuálnej práce s klientom pri tvorbe a realizácií IAP v interných projektoch vzhľadom na skutočnosť, že zamestnanci úradov PSVR mali lepší prehľad o regionálnom fungovaní TP, klientom sa venovali intenzívnejšie a ďalšiu pomoc  poskytovali  aj po ukončení projektu. V externých projektoch  dodávatelia zase ponúkali širší záber poskytovaných najmä skupinových poradenských aktivít a to rôznych výcvikov a tréningov pri zvládaní situácie nezamestnanosti.

	43 úradov PSVR realizovalo celkom 109 interných projektov, do ktorých bolo zaradených 219 205 UoZ, ZoZ a iných klientov úradov PSVR, z toho pre 39 013 UoZ boli vypracované IAP a  132 671 UoZ boli poskytnuté iné poradenské aktivity. Ostatným 47 521 klientom – ZoZ a iným (žiaci, študenti škôl) boli poskytnuté informačné a poradenské služby.


	43 úradov PSVR zabezpečovalo celkom 319 externých projektov do ktorých bolo        zaradených 62 997 UoZ, z nich, pre 46 927  UoZ  bol vypracovaný  a  realizovaný  IAP        a  pre 16 114  UoZ boli realizované iné poradenské kurzy.


Prax ukázala, že kombinácia pomoci klientom internou formou a následná spolupráca s externým dodávateľom po vyšpecifikovaní potrieb klienta sa javila ako veľmi účinná a žiaduca, čo deklarovali obidve strany v rámci regionálne organizovaných záverečných stretnutí a hodnotení  NP VII.

Tab. č. 24: Fyzické ukazovatele NP VII – SOP ĽZ

Typ
Názov
Merná 
jednotka
Periodicita
Cieľ
Skutočnosť
Výstup
Preventívne poradenstvo poskytnuté
osoba
štvrťročne
30 000
47 059

OPS poskytnuté
osoba
štvrťročne
70 000
104 367

Informačné a poradenské služby poskytnuté
osoba
štvrťročne
200 000
177 835

IAP vypracovaných
osoba
štvrťročne
70 000
85 940
Výsledok
OPS poskytnuté v zariadeniach
osoba
štvrťročne
30 000
52 183

Zníženie dlhodobej nezamestnanosti, umiestnenie dlhodobo nezamestnaných UoZ na TP zo všetkých UoZ zaradených do NP
%
polročne
2  %
3,6  %
Dopad
Funkčné zariadenia pre poskytovanie poradenstva
počet
štvrťročne
12
76

Skvalitnenie a rozšírenie materiálno-technického vybavenia IPS a OPS
úrady
štvrťročne
43
43

Dosiahnuté  ukazovatele  v porovnaní s plánom v  %: 
	poskytnuté preventívne poradenstvo oddeleniami informačných a poradenských služieb bolo splnené na 157 %
poskytnuté OPS UoZ oddeleniami služieb odborného poradenstva bolo splnené na  149 %

poskytnuté informačné a poradenské služby UoZ oddeleniami informačných a poradenských služieb bolo  splnené na 88,9 %
realizovaný počet IAP bolo splnené na 123  %.
	Na základe aktivít stanovených v IAP či už interne, alebo externe zabezpečovaných, alebo iných poradenských aktivít  sa na TP umiestnilo celkom 40 174 UoZ, z nich 20 887 UoZ, ktorí prešli OPS a 19 287 UoZ prostredníctvom informačno-poradenských služieb.
Z počtu 234 681 UoZ zaradených do projektu  NP VII  sa na TP umiestnilo 40 174 UoZ čo predstavuje 17,1 % úspešnosť.
V rámci NP VII bolo do projektov celkom zaradených 282 202 UoZ, ZoZ  a iných klientov.
     Realizáciou NP VII SOP ĽZ boli modernizované formy a prostriedky cielenej individuálnej a skupinovej poradenskej práce s klientmi, vrátane využívania neštátnych služieb zamestnanosti, ktoré ich poskytujú ako samostatné subjekty (dodávateľsky). 
     Zvýšil sa rozsah a kvalita poskytovaných informačných a poradenských služieb a OPS zamestnanosti implementáciou NP VII SOP ĽZ  a realizáciou IAP prostredníctvom OPS. 
     Posilnilo sa materiálno-technické a softvérové vybavenie informačných a poradenských  služieb a OPS úradov PSVaR, čím sa dosiahlo kvalitnejšie a promptnejšie využívanie informácií v prospech UoZ, ZoZ a iných klientov najmä informačných a poradenských služieb.

     Realizovaním NP VII SOP ĽZ sa vytvorili podmienky na prevádzkovanie zariadení služieb zamestnanosti kluby práce, informačno-poradenské strediská, zóny práce a pod., v rámci úradov PSVaR a ich pracovísk. Dodávateľským spôsobom bolo vytvorených 8 agentúr podporovaného zamestnávania zameraných na poskytovanie OPS, čím sa posilnila úloha štátnych aj neštátnych  poradenských  centier a zariadení.


