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Celkový cieľ projektu bude realizovaný prostredníctvom troch hlavných aktivít:
Aktivita 1.: Vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK - v rámci ktorej
vznikne v obci 21 nových pracovných miest, dva roky obsadených cieľovou skupinou,
príslušníkmi MRK, ktorí boli nezamestnaní najmenej 6 mesiacov pred nástupom na
projektom novovytvorené miesta. Noví zamestnanci získajú dvojročnú prax pri výkone
prípravných, obslužných a manipulačných prác na stavbách vo vlastnej obci.
Aktivita 2.: Vytvorenie nových pracovných miest „koordinátorov zamestnanosti“ - v rámci
projektu budú vytvorené tri pracovné miesta pre koordinátorov zamestnanosti.
Aktivita 3.: Vyškolenie „koordinátorov zamestnanosti“- v rámci projektu budú vyškolení
dvaja koordinátori zamestnanosti prevažne so zameraním na rozvoj a riadenie ľudských
zdrojov a niektoré ďalšie odborné kompetencie, potrebné k úspešnej realizácii Aktivity 1.
Realizácia hlavných aktivít projektu bude podporená aktivitami: riadenie projektu,
publicita a informovanosť.
Vytvorenie pracovných príležitostí v obci, pre dlhodobo nezamestnané osoby z MRK,
ohrozené sociálnou exklúziou, naviac bez kvalifikácie, je jedinou možnosťou, ako túto
skupinu, v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti, dostať do pracovného procesu,
s podmienkou súbežnej realizácie ich vzdelávania. Pracovné aktivity tejto skupiny
v Anglicku dokazujú schopnosť cieľovej skupiny adaptovať sa v dennom režime,
obsahujúcom aj pracovnú činnosť. Výstavba murovaných domov v miestnej segregovanej
osade je dôkazom ich inklinácie ku prácam, smerujúcim ku zveľaďovaniu svojho bydliska.
S prihliadnutím na fakt, že v obci nie je takmer žiadne podnikanie a jediným
zamestnávateľom je obec, vybudovanie základov obecnej firmy, a postupné rozširovanie
jej činnosti o služby prospešné pre obyvateľov obce, je jedinou reálnou alternatívou
aktivizácie nezamestnaných príslušníkov MRK a znižovania miery nezamestnanosti.
Realizácia hlavnej aktivity projektu prispeje ku zvyšovaniu zamestnanosti predovšetkým
tých, ktorí sú diskriminovaní napriek tomu, že sú schopní kvalitne pracovať.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
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