Mesto Hanušovce nad Topľou
realizuje projekt

"Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce
nad Topľou"
KÓD ITMS: 27120230155
Mesto Hanušovce nad Topľou v období od 1.11.2014 do 31.10.2015 začalo realizovať projekt s
názvom "Cesta k pracovnej inklúzii znevýhodnených osôb z mesta Hanušovce nad Topľou" v rámci prioritnej
osi 2.Podpora sociálnej inklúzie a vďaka podpore Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Schválený rozpočet projektu je 94.706,17 €, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 95% t.j. vo
výške 89.970,86 €. Projekt je podporený Európskym sociálnym fondom a je financovaný prostredníctvom
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Implementáciu projektu zabezpečuje Implementačná
agentúra pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Mesto sa bude podieľať na financovaní 5% z vlastných
zdrojov. Prostredníctvom projektu sa financujú výdavky na mzdy pracovníkov, materiálové zabezpečenie
projektu, služby a náklady spojené s realizáciou projektu. Hlavné aktivity projektu sú zamerané na podporu
vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh
práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity (MRK). Podporné aktivity projektu sú
zabezpečené riadením a zabezpečením publicity projektu.
Cieľom projektu je zvýšiť mieru zamestnanosti v meste Hanušovce nad Topľou vytvorením nových
pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre príslušníkov MRK. Celkovo je do
projektu zapojených 13 účastníkov projektu. Projekt umožnil vytvoriť 9 nových pracovných miest, z toho
7 mužov a 2 ženy. Prácu v teréne s novoprijatými zamestnancami budú zabezpečovať 2 tútori z vlastných
radov. Riadenie celého projektu zabezpečuje projektový tím.
Pracovné pozície zamestnancov budú pripravovať zamestnancov v projekte na uzavretie dlhodobého
pracovného vzťahu. Osobný prístup k jednotlivcom cieľovej skupiny umožní zvýšenie zručností a
osobnostných predpokladov Rómov pre ďalšiu prax. Projekt umožní aktivizáciu MRK pri riešení vlastných
problémov, ich sociálnu inklúziu a zlepšovanie životných podmienok Rómov.
Náplň práce novovytvorených pracovných miest je sústredená do oblasti čistoty a údržby verejných
priestranstiev a verejnej zelene, drobných stavebných prác, sanačných a čistiacich prác priestorov
mestských budov ako aj iné práce súvisiace so zimnou údržbou chodníkov, ciest a verejných priestranstiev.
Jedno novovytvorené pracovné miesto bude zabezpečovať pomocnú administratívnu agendu pre pracovníkov
MsÚ.
Hlavným cieľom projektu je samostatné riešenie problematiky rovnosti príležitostí pri práci s
cieľovými skupinami, ktoré sú ohrozené sociálnou exklúziou a vytváranie príležitosti na ich zapojenie do
pracovného procesu tvorbou nových pracovných miest, ako aj preškoľovaním pre výkon pracovnej pozície.
Realizácia projektu umožní pre všetkých obyvateľov mesta mať vyššiu kvalitu života vďaka zlepšenej
starostlivosti o verejné priestranstvo a mestské objekty.
Vypracoval: Ing. Anton Bernacký

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

