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Formulár príkladov dobrej praxe ESF                                     

Názov projektu
Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce 

Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Číslo výzvy a kód projektu
	Kód projektu ITMS 27130130025 (BSK) 


Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity
Prioritná os - 3 Podpora zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK, Opatrenie 3.1 - Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť 

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

Trvanie realizácie projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
1.10.2009 – 30.9.2012

Predpokladaný koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr) 
1.9.2012 – 30.9.2012 

Rozpočet projektu (uveďte celkové náklady na projekt a výšku nenávratného finančného príspevku)
230 509,16 €

Kontaktné údaje (názov a sídlo prijímateľa, meno koordinátora, telefón, fax, e-mailová adresa, webová stránka)  
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, 
Mgr. Bc. Ivana Černáková, +421-2-2045 5876, ivana.cernakova@upsvar.sk, www.upsvar.sk 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová)
Vytvorenie systému na prognózovanie celkových regionálnych potrieb trhu práce, štatistiky, prieskum a prognózovanie 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
podnikatelia a významné podniky, štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti, zamestnanci verejných služieb zamestnanosti, zamestnanci neštátnych služieb zamestnanosti, samostatne zárobkovo činné osoby a pod., klienti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny



Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
     1.   Ciele
     2.   Plánované aktivity (max. 15 riadkov)
Cieľom je poskytovanie dôležitých informácií pre orgány rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na vypracúvanie návrhov politík na znižovanie nezamestnanosti. Vytvorenie systému na prognózovanie celkových regionálnych potrieb trhu práce predovšetkým na plánovanie a rozpočtovanie štruktúry AOTP potrebných na podporu zlepšenia zamestnateľnosti a zvýšenie zamestnanosti UoZ a ZoZ vzhľadom na vývoj pracovných miest a ich kvalifikačnej štruktúry.
Špecifické ciele:
Vypracovanie komplexnej metodológie a metodiky štatistického zisťovania, prieskumu a prognózovania (dotazník na získanie údajov o vzniknutých, zaniknutých pracovných miestach a o kvalifikačných požiadavkách na obsadenie voľného miesta, vytvorenie prognostických modelov 
Vypracovanie metodiky zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovania potrieb trhu práce (prognostické modely),  vrátane periodickej aktualizácie a realizácie zberu a vyhodnotenia údajov. 
Zabezpečenie kontinuálneho pokračovania štvrťročného štatistického zisťovania o pracovných miestach u podnikateľov, vytvorenie kvalitnej celoslovenskej databázy pre ústredné i regionálne orgány štátnej správy a pre skvalitňovanie podnikateľského prostredia v SR.  


      2. Plánované aktivity:
- Štatistické zisťovanie u  podnikateľov
- Prieskum u významných zamestnávateľov
- Prognózovanie potrieb trhu práce
- 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
Zverejnenie inzerátu a PR článku v celoplošnom médiu, web stránka www.upsvar.sk, výroba plagátov a potlač reklamných predmetov, pri zostatku FP televízny a rozhlasový spot, priebežný a záverečný workshop




 



