
                                                   
 

 

Formulár príkladov dobrej praxe ESF b)1                                            

 

Názov projektu 

Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom regióne 

pomocou zriadenia Femkubátora 

 

Názov Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

Kód výzvy a ITMS kód projektu 

OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01 

27120330014 

 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 

2. Podpora sociálnej inklúzie 

2.3 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 

Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými 

povinnosťami 

 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Mesto: Rajec, Rajecké Teplice 

Okres: Žilina 

Kraj: Žilinský 

 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: 

ddmmrrrr – ddmmrrrr)  

01.08.2012 – 31.10.2013 

 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku) 

67 515,20 EUR 

64 139,44 EUR 

 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre 

projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka) 

Áno pre život n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice 

Mgr. Anna Verešová 

0903 534 894 

apz@nextra.sk 

www.anoprezivot.sk 

 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Osoby s rodinnými povinnosťami; návrat na  trh práce; udržanie zamestnania; 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

Osamelí rodičia; zamestnanci s rodinnými povinnosťami; osoby dlhodobo 

vzdialené od trhu práce; uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s 

rodičovskými povinnosťami; osoby z etnických minorít. 

 

                                                           
1
 Prijímateľ vyplní najneskôr do 1 mesiaca pred ukončením realizácie projektu. 

mailto:apz@nextra.sk
http://www.anoprezivot.sk/


                                                   
 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

Obligatórne položky: 

 

1. Ciele 

Cieľom projektu bola podpora vstupu žien s rodinnými povinnosťami  na trh práce 

vytvorením Femkubátora v Rajeckom regióne a zvýšenie ich adaptability prostredníctvom 

vzdelávacích programov s možnosťou využitia inovatívnych foriem starostlivosti o blízke 

osoby počas školiacich aktivít.  

 

2. Aktivity (max. 15 riadkov) 

2.1 Vzdelávanie: 

- Kurzy IKT zručností 

- Kurz opatrovateľstva 

- Kurzy Abeceda podnikania 

- Podporné služby v Materskom centre (MC) 

 

2.2 Informačné služby a poradenstvo: 

- Informačné služby a poradenstvo pre začatie podnikateľských aktivít a pri 

zorientovaní sa na trhu práce 

- Odborné poradenské služby pri záťažových, krízových rodinných situáciách 

 

3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) 

3.1 Kvantitatívne indikátory 

Výsledky:  

- počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu :plán 140 / skutočnosť 208; 

Dopady:   

- počet úspešne vyškolených osôb / 44; 

 

Kvalitatívne výsledky: 

- zvýšenie pracovných príležitostí pre vyškolené osoby; 

- zvýšenie pracovných zručností pre vyškolené osoby; 

- uľahčenie návratu do zamestnania osôb/matiek, ktoré navštevovali Materské 

centrum, kde bol priestor aj pre vzdelávacie aktivity;  

- zvýšenie sebavedomia osôb ohrozených sociálnym vylúčením; 

- komplexné vyriešenie krízových situácií osôb ohrozených sociálnym vylúčením  

(poradenstvo právnika, psychológa, špeciálneho pedagóga, pracovného poradcu); 

 

4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) 

 

Výsledkom projektu je fungujúce poradenské centrum /FEMKUBÁTOR, ktoré pokračuje 

v poskytovaní odborných služieb aj po ukončení projektu. Do podporných služieb patrí aj 

v projekte naštartované Materské centrum, ktoré poskytuje priestor pre osoby počas MD 

z dôvodu uľahčenia ich návratu na trh práce. Femkubátor je materiálne vybavený pre 

ďalšie vzdelávacie aktivity určené pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením /tiež na trhu 

práce.  

Realizáciou projektu sme opäť zviditeľnili činnosť organizácie vo verejnosti, taktiež pred 

verejným a štátnym sektorom. Nemenej dôležitým je aj pohľad verejnosti, z ktorej 

osoby zapojené do vzdelávacích aktivít vysoko ocenili možnosť vzdelávania. Spolupráca 

počas projektu s regionálnymi samosprávami, tiež i so štátnymi a verejnými 

inštitúciami, dáva predpoklad k trvalej udržateľnosti existujúcich, i projektom 

naštartovaných, aktivít nasmerovaných pre ľudí nezamestnaných alebo ohrozených 

nezamestnanosťou.  



                                                   
 

 

Fakultatívne položky: 

 

1. Problémy zistené pri aplikácii  

- Niektorí prihlásení účastníci vzdelávacích aktivít sa odhlásili z účasti až v posledný 

deň pred začatím kurzov, a hoci mali objektívne príčiny (zdravotné alebo náhlu 

starostlivosť o rodinného príslušníka ...) pre manažment bolo veľmi náročné 

zaistiť okamžite ďalších náhradníkov. Väčšina náhradníkov totiž už bola 

absolventmi predchádzajúcich kurzov projektu. Konkrétne ide o 6 osôb, ktorí 

absolvovali v projekte  2 (rozličné) kurzy. Znamená to, že  kurzy absolvovalo 

podľa plánu projektu 50 účastníkov, ale v skutočnosti je to 44 fyzických osôb.  

- v projekte boli po 1x v Rajeckom regióne naštartované dve aktivity a to: činnosť 

Materského centra a poskytovanie Informačných služieb a poradenstva pre 

začatie podnikateľských aktivít a pri zorientovaní sa na trhu práce. Znamenalo to 

najskôr zabezpečiť informovanosť o nových aktivitách, čo sa dialo v prvých 

mesiacoch realizácie. Z tohto dôvodu tieto činnosti nemali vysokú návštevnosť 

v prvých mesiacoch od vzniku. Tieto aktivity však neskôr / počas celého projektu 

zaznamenali vysoký záujem o služby.  

 

2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania 

pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach) 

Príkladom dobrej praxe z realizovaného projektu je poskytovanie komplexnej pomoci 

osobám, ktoré sú ohrozené nezamestnanosťou a teda sociálnou exklúziou z dôvodu 

plnenia si rodičovských povinností alebo z dôvodu ich nezamestnanosti. Tieto dôvody sú 

často spúšťačom ďalších patologických javov v rodinách. Pod komplexnou pomocou 

rozumieme poskytnutie odborného poradenstva v krízových situáciách, následne 

poskytnutie poradenstva pri hľadaní si zamestnania alebo pri začatí podnikateľských 

aktivít a ponúknutie možnosti vzdelávania sa za účelom zvýšenia šancí na trhu práce.  

Podporné služby Materského centra, pre osoby počas plnenia si rodičovských povinností, 

boli zase preventívnou aktivitou pred prípadnou nezamestnanosťou.    

 

 

 

 

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné 

aktivity 

www.anoprezivot.sk 

 
 

http://www.anoprezivot.sk/

