
                                 

Správa o ukončení realizácie aktivít projektu

Slovenská asociácia procesného riadenia (www.sapria.sk) oznamuje, že dňa 30.06.2012 
ukončila realizáciu aktivít projektu 

„Rozvoj ľudských zdrojov a     zvyšovanie efektívnosti mimovládnych organizácií“.  

Kód ITMS: 27140130075

Projekt  bol  podaný na základe  výzvy na  predkladanie  žiadostí  o nenávratný  finančný 
príspevok  vyhlásenej  Sociálnou  implementačnou  agentúrou  (www.sia.gov.sk)  ako 
sprostredkovateľským  orgánom  pod  riadiacim  orgánom  pre  Operačný  program 
Zamestnanosť  a Sociálna  inklúzia  pod  Ministerstvom  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny 
Slovenskej  republiky  (www.employment.gov.sk) dňa  15.06.2009.  Žiadateľom  žiadosti 
o nenávratný  finančný  príspevok  bola  Slovenská  asociácia  procesného  riadenia 
a partnerom  v projekte  bol  Košický  samosprávny  kraj.  Riadiaci  orgán  v marci  2010 
rozhodol  o schválení  žiadosti  s výškou  nenávratného  finančného  príspevku  vo  výške 
137 751,37 EUR.
Cieľom projektu bolo zvýšenie transparentnosti a efektívnosti neziskových organizácií a 
zlepšenie  ich  vzájomnej  komunikácie  a  komunikácie  s  regionálnou  a  lokálnou 
samosprávou.  Cieľovými  skupinami  v projekte  boli  pracovníci  žiadateľa  a zamestnanci 
partnera.
Plánované aktivity v projekte, ktorý bol realizovaný od 05/2010 do 06/2012 boli:

1. Školenie Manažment organizácie     
2. Školenie Nové formy vzdelávania, 
3. Školenie Počítačové zručnosti, 
4. Školenie Zvyšovanie absorpčnej schopnosti mimovládnych organizácií,
5. Stratégie mimovládnej organizácie,
6. Networking a spolupráca mimovládnych organizácií so samosprávou.

Výstupy projektu:
Počet e-learningových projektov:                   1                       stav realizácie: 100 %
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených 
do podporených projektov – muži:                25                      stav realizácie:  208 %
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených 
do podporených projektov – ženy :               24                      stav realizácie:  104 %
Počet osôb vyškolených v projekte:              50                      stav realizácie:   143 %

Prijímateľ  spolupracoval  v projekte  hlavne  so  svojim  partnerom,  Košickým 
samosprávnym krajom a so sociálnym partnerom, Ministerstvom práce, sociálnych vecí 
a rodiny  v SR  v zastúpení  Sociálnou  implementačnou  agentúrou,  ktorý  bol 
poskytovateľom  pomoci  v tomto  projekte.  Okrem  týchto  subjektov,  samozrejme, 
spolupracoval  s poskytovateľmi  služieb,  hlavne  vzdelávacích  aktivít  a počas  prípravy 
strategických materiálov asociácie aj s inými MVO, univerzitami a súkromnými subjektmi, 
ktoré sú členskými organizáciami asociácie.

http://www.employment.gov.sk/
http://www.sia.gov.sk/
http://www.sapria.sk/


Projekt  bol  riadený  podľa  štandardných  metodických,  technologických  a  procesných 
postupov projektového riadenia.  Jednou z  najdôležitejších  činnosti  bola  koordinácia  a 
usmerňovanie  jednotlivých  členov  projektového  tímu,  zabezpečenie  súčinnosti 
s partnerom  v  projekte,  Košickým  samosprávnym  krajom  a s  vybranými  externými 
subjektmi, zabezpečujúcimi školenia, resp. iné služby a dodávky pre tento projekt.

Podrobnú  správu  o ukončení  projektu  zverejnime  po  celkovom  ukončení  realizácie 
projektu teda aj finančnom vysporiadaní.
 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

www.esf.gov.sk
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