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Príloha č. 2

Názov projektu
Vytvárame nové príležitosti pre marginalizované komunity v obci Tuhrina
Názov Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy a ITMS kód projektu
Kód projektu: 27120230047
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zretelom na marginalizované
rómske komunity
Rámcová aktivita č. 2.2.1 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
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)
Obec Tuhrina, okres Prešov, Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:
ddmmrrrr – ddmmrrrr)
01.04.2010 - 30.09.2011
Koniec realizácie aktivít projektu (ddmmrrrr – ddmmrrrr)
30.09.2011
Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku)
Celkové náklady projektu: 145 940,00 Eur
Výška NFP - 138 643,00 Eur
Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre
projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)
Obec Tuhrina, Tuhrina č. 70, 082 07 Tuhrina
Tel.: 051 779 0131, Fax: 051 779 0131
Projektový manažér Ladislav Ižol, Tel.: 0904848301
www.tuhrina.obceinfo.sk
Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)
Opatrenia k integrácii do spoločnosti a na pracovný trh
1

Prijímateľ vyplní pred ukončením realizácie projektu.

Reintegrácia na pracovný trh
Verejné služby a služby starostlivosti zamerané na zlepšenie šancí zamestnať sa
Antidiskriminácia
Podpora rodovej rovnosti
Lokálne iniciatívy zamestnanosti
Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)
Uchádzači o zamestnanie - 100
Dlhodobo nezamestnaní - 100
Nezamestnaní mladí ľudia (15 – 24 rokov) - 25
Osoby ohrozené sociálnym vylúčením - 100
Marginalizované rómske komunity - 100
Ženy - 40
Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)
Obligatórne položky:
1. Ciele Zvýšiť možnosť zamestnať sa pre obyvateľov obce Tuhrina
prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných na špecifické potreby
rómskej komunity
- Zrealizovať vzdelávacie aktivity formou jednotlivých kurzov určených pre
marginalizované rómske komunity so zreteľom na ich špecifické potreby
- Prostredníctvom motivačných tréningov motivovať a informovať
účastníkov o možnostiach a výhodách novej práce
- Prostredníctvom rekvalifikačného vzdelávania prispieť k osvojeniu a rozvoju
nových pracovných návykov a zručností
Aktivita 1 - vzdelávania a prípravy pre trh práce pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby
vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby
z marginalizovaných rómskych komunít
Motivačný tréning – prečo sa chcem zamestnať –
Motivačný tréning – príprava k zamestnaniu sa
Kurz murár
Kurz tesár
Kurz pilčík
Kurz záhradníctvo
Kurz opatrovateľstvo

Špeciálne opatrenia na zvýšenie participácie žien na trhu práce
Aktivity projektu sú prístupné každému bez rozdielu pohlavia, veku, zamestnania, vzdelania,
národnosti, orientácie, náboženstva, ale iného diskriminacného prvku. V projekte
bude zabezpečená rovnosť príležitosti pre všetkých, ktorí sa rozhodnú do aktivít projektu zapojiť.
Spolupráca s partnermi (lokálni, regionálni alebo nadnárodný, sociálni partneri, MVO
alebo iné súkromné subjekty a pod.)
Projekt bol realizovaný bez spolupráce s partnermi.
Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné
aktivity
uverejnenie tlačovej správy a inzerátu na www.tuhrina.obceinfo.sk

