Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE
Názov projektu:
ITMS kód:
Prijímateľ:

Podpora miestneho obyvateľstva z lokality Šobov
27120130667
Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica

Miesto realizácie projektu:
lokalita Šobov, Banská Štiavnica
Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov implementačnej agentúry:Implementačná agentúra pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Názov operačného programu:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os:
2. Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie:
2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK
Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:
06.10.2014 - 30.09.2015
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 01.10.2014.
Výška poskytnutého príspevku:
Výška celkových oprávnených výdavkov: 115.313,32 Eur
Výška poskytnutého NFP:
109.547,65 Eur
Výška spolufinancovania:
5.765,67 Eur
Stručný opis projektu:
Aktivity a ich plánované výstupy a dopady sú nastavené tak, aby eliminovali nedostatok
príležitostí osôb vzdialených od trhu práce na nadobudnutie teoretických i praktických
poznatkov a ich reálne priblíženie trhu práce. Aktivity projektu sú koncipované ako cielené
programy odstraňovania hlavných príčin sociálnej situácie cieľovej skupiny, ktorými sú vo
vzťahu k trhu práce nedostatočná alebo žiadna kvalifikácia, informačná negramotnosť v
kombinácii s demotivujúcim sociálnym prostredím rómskej komunity a dlhodobej
nezamestnanosti a s tým súvisiacim sociálnym vylúčením. Z pohľadu už existujúcich služieb
zamestnanosti poskytovaných cieľovej skupine v regióne realizácie projektu sú aktivity
projektu, ich výstupy a dopady optimálne nastavené tak, že pôsobia ako komplementárne a
nijako sa vzájomne nevylučujú.
Projektom sa:
- zníži počet osôb ohrozených sociálnym vylúčením,
- zdôrazní individuálna, ako aj kolektívna zodpovednosť pri riešení sociálnych problémov
v prostredí MRK,
- zvýši participácia vylúčených skupín na živote spoločnosti a pri riešení vzniknutých
vlastných problémoch ako v súkromnom, tak aj pracovnom živote,
- zlepší životná situácia cieľovej skupiny vďaka nadobudnutým poznatkom a skúsenostiam
zažitých cez vzdelávacie kurzy,
- zníži deviantné správanie vďaka vynaloženému úsiliu odborníka a naopak zvýši sa
motivácia k zmysluplnému prežívaniu voľného času.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk

