Vidiecky parlament na Slovensku realizuje projekt
„Zdvihnime príležitosť a poďme“
Ing. Mária Behanovská, manažérka projektu

V prvej etape vyhľadávame uchádzačov o zamestnanie na základe splnenia podmienok
oprávnenej cieľovej skupiny NEET do 25 rokov (min. 3 mesiace evidovaný na úrade
práce) a do 29 rokov (min. 6 mesiacov evidovaný na úrade práce).
So záujemcami sme podpísali dohodu o účasti v projekte s názvom „Zdvihnime
príležitosť a poďme“, ktorá je uzatvorená podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „dohoda“). Účastníci
dohody sú OZ Vidiecky parlament na Slovensku a uchádzač o zamestnanie vedený v
evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Ponúkame
1. Poradenstvo od tútora:
Každý účastník má zabezpečeného tútora, ktorý mu bude radiť a pomáhať umiestniť sa na
trhu práce. Poradenstvo je zabezpečené okrem tútora aj on-line, na mieste dohodnutom
v projekte, formou písomnou, ústnou so zaručenou anonymitou. K dispozícii je právne
poradenstvo, ekonomické poradenstvo, podnikateľské poradenstvo.
2. Teoretické vzdelávanie podľa potreby a záujmov v niektorých z týchto oblastí:
Absolvent získa v jednom kurze certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania:
•

Účtovníctvo a legislatíva (Právne minimum, Daň z príjmov právnických osôb, Základy
verejného obstarávania).

•

Finančná oblasť (dane, účtovníctvo, odvody).

•

Marketing a obchodné zručnosti (Základy marketingu v MSP, Základy marketingu
obchodnej firmy, Podnikateľský plán, Využívanie IT pri samo-zamestnávaní (Základy
práce s PC, Základy komunikácie na PC, Využitie PC v úradnom styku, PC a on-line
práca podnikateľa s verejnou správou, Tvorba webu...).

3. Praktická časť:
•

Motivačné workshopy (Tvorba marketingového plánu, Účtujem si sám, Tvorba webu)

•

Práca s náradím

•

Študijné exkurzie spojené s návštevou firiem a diskusným fórom s manažérmi podnikov

•

Vypracovanie podnikateľského plánu

Údaje o žiadateľovi
•

Profesijný životopis (údaje o absolvovaní školy, priebeh zamestnaní, schopnosti,
zručnosti, absolvovanie kurzov, stáží)

•

Doklad o poslednom ukončenom vzdelaní

•

Charakteristika podnikateľského plánu

•

Predmet podnikateľskej činnosti, opis produktu činnosti, služieb.

•

Postup realizácie podnikateľského plánu

•

Základná myšlienka podnikateľského plánu a časový realizačný plán.

•

Miesto realizácie podnikateľského plánu

•

Bližšie údaje o podmienkach miesta realizácie podnikateľského plánu (priestorové
zabezpečenie, údaje o nebytových priestoroch, nájomné vzťahy a pod., technické
a organizačné zabezpečenie realizácie zámeru)

•

Marketingové informácie

•

Informácie o trhu v lokalite, odhad rozsahu produkcie podnikateľskej činnosti, reklama,
konkurencia, marketingové ciele

•

Slabé a silné stránky podnikateľského plánu

•

Finančná prognóza

•

Celková finančná prognóza a priebeh finančného toku minimálne 2 roky, predpokladané
náklady a výnosy, podiel vlastného vkladu na celkovom financovaní, iné zdroje
financovania

Doplňujúce údaje
Informácie, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť podnikateľského plánu, napr. zmluvy o budúcej
zmluve, certifikáty, osvedčenia, pripravené cenníky a pod.
•

Kalkulácia predpokladaných nákladov

•

Predpokladané výdavky súvisiace so samostatnou zárobkovou činnosťou, príp. inou
formou samo-zamestnávania, ako napr. na kúpu materiálu alebo výrobných nástrojov,
prístrojov, poplatky za služby, ktoré sa plánujú uhradiť zo získaného príspevku

•

Identifikácia rizík a spôsoby na ich elimináciu

•

Popis rizík a opatrení na predchádzanie a elimináciu rizík

•

Rozsah podnikateľského plánu minimálne 5 strán

Výhody absolvovania projektu
•

Zvýšenie kvalifikácie získaním akreditovaného kurzu

•

Uvedením absolvovanie projektu získa uchádzač kladné hodnotenie vo CV uchádzača

•

Zorientovanie sa na trhu práce, v rámci praktických cvičení získanie zručností a návykov
pre zamestnanie sa v danom regióne

•

Dobrý štart pre samo-zamestnanie vypracovanie kvalitného podnikateľského plánu
a možnosti predložiť k podpore samo-zamestnávania už zhotovený podnikateľský plán

•

Všetky kurzy sú hradené z projektu a cestovné pri študijných cestách

•

Možnosť konzultácií a diskusií k zamestnaniu a pracovnému trhu alebo odborné otázky
zabezpečené cestou tútora, ktorého bude mať každý účastník kurzu zabezpečeného

•

Vzhľadom na tieto skutočnosti a na rôzne profesijne zamerania UoZ a taktiež
ukončeného vzdelania sme nastavili motivačnú činnosť k daným podmienkam
a možnostiam

Stretávame sa aj s problémami, o ktorých sme netušili: súčasne prebiehajú národné projekty
úradu práce pre tú istú cieľovú skupinu. Úrady práce považujú náš projekt za konkurenčný,
nakoľko mali problém naplniť počty účastníkov vo svojom projekte. Sú vo výhode,
poskytujú rôzne benefity, ktoré my nemáme nastavené v projekte, napríklad cestovné,

financie za účasť v projekte, čo nám vyčítajú oslovené osoby cieľovej skupiny. Preto sa
nemôžeme čudovať ich požiadavkám.
Hlavný dôvod neochoty účasti sú peniaze.
Oblasti ktorým sa chcú venovať po skončení projektu:
•

skupina mužov by mala záujem o využitie poľnohospodárskej pôdy,

•

pestovanie obilnín a krmovín,

•

chov hospodárskych zvierat,

•

predaj z dvora,

•

pestovanie a zber liečivých rastlín,

•

výroba bylinkových zmesí liečivých čajov,

•

„voňavé vankúšiky“, vyšívané vrecúška na bylinky,

•

letné tvorivé dielne pre poznávanie bylín,

•

kurzy fytoterapie,

•

tvorba dekoratívnych obrázkov,

•

otvorenie predajničky s čitárňou a čajovňa,

•

kozmetické služby,

•

sociálne podnikanie,

•

Cukráreň,

•

služby v lesníctve,

•

autoservis,

•

zamestnanie sa v lesníctve a poľnohospodárstve.

Motivačné aktivity smerujúce k samo-zamestnávaniu (individuálne alebo skupinové):
•

príklady dobrej praxe zo zahraničia

•

zaujímavé projekty z databázy projektov z fondov EÚ v oblasti rozvoja vidieka,

•

analýza jednotlivých projektov s prihliadnutím na vidiecke oblasti,

•

SWOT analýza regiónu,

•

ukážky úspešných projektov v regióne,

Prebieha poradenstvo osobám CS (cieľovej skupiny) pred založením samostatnej
zárobkovej činnosti alebo inej formy samo-zamestnávania, ktoré sa týka:

•

pracovného vzťahu (zmluvy) alebo živnosti,

•

živnosti alebo obchodnej spoločnosti,

•

náležitosti pracovnej zmluvy,

•

rozdelenia živností,

•

povinnosti zamestnávateľa/živnostníka,

•

výhod a nevýhod samo-zamestnávania,

•

podnikateľského minima,

•

možnosti podnikania na vidieku.

O samozamestnaní momentálne uvažujú účastníci:
•

Gloček (autodielňa),

•

Ungerová (ručné práce)

Niektorí účastníci nemajú podmienky k samo-zamestnaniu.
Vzdelávanie alebo zabezpečenie vzdelávania osôb CS:
•

Zatiaľ účastníci absolvovali vzdelávanie v oblasti legislatívy.

•

Vzdelávanie pokračuje individuálnym poradenstvom podľa zamerania účastníkov.

•

Zamerali sme sa tiež na základne zručnosti: napísanie životopisu, motivačných listov,
základov podnikania.

•

Ostatné typy vzdelávania realizujeme postupne.

Ostatné formy pomoci:
•

Pomoc pri vypracovaní podnikateľského plánu pomoc pri založení samostatne
zárobkovej činnosti alebo inej formy samo-zamestnávania.

•

Vytváranie partnerstiev/sieťovanie partnerov na podporu začatia podnikania mladých
ľudí (financovanie, coworking).

•

Oslovujeme podnikateľské subjekty – je dohodnutá spolupráca, tiež možnosť
zamestnania niektorých účastníkov.

•

Zostavujeme adresár možných zamestnávateľov v príslušných regiónoch.

