Informácie o začiatku projektu

Ing. Rastislav Feriančik - záhradníctvo SADEX
v spolupráci s
Európskym sociálnym fondom (ESF)
realizuje projekt s názvom:
Zušľachťovanie verejných priestranstiev ako nástroj obnovy pracovných návykov sociálne
znevýhodneného obyvateľstva
Realizácia projektu prebieha v období od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 v Prešove (okres Prešov,
Prešovský kraj).
Firma získala nenávratný finančný príspevok z ESF vo výške 162 375,90 Eur.
V rámci projektu budú realizované aktivity na pomoc znevýhodneným skupinám. Cieľ projektu je
prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest, vzdelávania a rozvíjania odborných zručností
integrovať znevýhodnenú skupinu na trh práce.
Realizované aktivity:
Výber vhodných uchádzačov, Odborné zaškolenie, Realizácia projektu vytvorením pracovných pozícií
a realizácia prác.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
zahradnictvosadex@gmail.com
www.zahradnictvo-sadex.sk
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.esf.gov.sk „Priestor na vašu príležitosť.“ www.fsr.gov.sk

Informácie o skončení projektu
Ing. Rastislav Feriančik - záhradníctvo SADEX
ukončil vecnú realizáciu projektu s názvom:
Zušľachťovanie verejných priestranstiev ako nástroj obnovy pracovných návykov sociálne
znevýhodneného obyvateľstva
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu: 01.06.2010 – 30.06.2011
Výška poskytnutého NFP: 162 375,90 Eur
Kontaktné údaje:
Tel/fax: +421/51 772 12 05
e-mail: zahradnictvosadex@gmail.com , www.zahradnictvo-sadex.sk
Cieľ projektu:
Prostredníctvom vytvorenia nových pracovných miest, vzdelávania a rozvíjania odborných zručností
integrovať znevýhodnenú skupinu na trh práce
Špecifické ciele projektu:
1. Posilnenie rovnosti príležitostí a vyrovnania šancí znevýhodnených skupín vytvorením 15 nových
pracovných miest
2. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne cieľovej skupiny pomocou ich zaškolenia
Hlavná realizovaná aktivita projektu:
Aktivita 1: výber uchádzačov ich zaškolenie a vytvorenie nových pracovných miest
Cieľová skupina:
Nezamestnaní, prípadne dlhodobo nezamestnaní bez vzdelania prípadne s nízkym stupňom vzdelania
Spolupráca s partnermi v rámci projektu: V rámci projektu nebol uplatňovaní princíp partnerstva.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
www.esf.gov.sk , www.sia.gov.sk
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