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Formulár príkladov dobrej praxe 

 

 

 

 
• najneskôr do 1 mesiaca odo dňa začatia realizácie projektu zaslať vyplnený Formulár príkladov dobrej praxe 

ESF a EFRR a) (viď. príloha č. 1) zverejnený na webovej stránke www.esf.gov.sk na RO na mailovú adresu 
publicita@employment.gov.sk a podľa výzvy aj na príslušné SO na mailovú adresu 
sekretariat.ssfeu@minedu.sk; esf.vzdelavanie@minedu.sk alebo lucia.weinbergerova@minv.sk; 
sabina.slimakova@minv.sk;  
 
 

• najneskôr do 1 mesiaca pred ukončením realizácie projektu zaslať vyplnený Formulár príkladov dobrej praxe 
ESF a EFRR b) (viď. príloha č. 2) zverejnený na webovej stránke www.esf.gov.sk spolu s fotodokumentáciou 
(minimálne 3 fotografie najviac vystihujúce zámer projektu; vhodné sú fotografie zo začiatku ako aj z konca 
realizácie aktivít projektu obsahujúce popis) na RO na mailovú adresu publicita@employment.gov.sk a podľa 
výzvy aj na príslušné SO na mailovú adresu sekretariat.ssfeu@minedu.sk; esf. 

 

 

 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
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Príloha č. 2 
 

Formulár príkladov dobrej praxe b)2 

 
 
 

Názov projektu 
Život v rovnakom svete 
 
 

Názov operačného programu 
312000 - Operačný program Ľudské zdroje 
 
 

Kód výzvy a ITMS kód projektu 
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 - Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie 
diskriminácie II, ITMS kód projektu: 312041V580 

 
 

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity 
Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie 
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu 
účasť a zlepšenie zamestnateľnosti 
Špecifický cieľ: 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 
Hlavné aktivity projektu: 
1. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a    
spôsobom ochrany pred ňou 
2. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a 
pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie 

  
 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj) 
Okres: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš 

   Kraj: Banskobystrický, Stredné Slovensko  
 

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – 
ddmmrrrr) 

   16.09.2019 – 27.09.2022 
 
 

Rozpočet projektu ( celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného 
príspevku) 
Celkové náklady na projekt: 74 441,57 € 

   Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 74 441,57 € 

 
 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
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Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, 
fax, e-mail, webová stránka) 
Názov prijímateľa: Za dôstojný život 
Sídlo prijímateľa: Vajanského 71, 984 01 Lučenec 
Kontaktná osoba pre projekt: PhDr. Zdenka Kotrasová 
Telefón: +421 047 43 31 566 
Mobil: +421 907 175 987 
E-mail: ozdostojnyzivot@gmail.com 

   Webová stránka: www.dostojnyzivot.sk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová) 
Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie. 

  Cieľom projektu je zlepšiť prevenciu a prispieť k eliminácii všetkých foriem diskriminácie v základných      

  školách a sociálnych zariadeniach na juhu Banskobystrického kraja. 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová) 
Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou, alebo sociálnym vylúčením. 
Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho 

začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
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Stručný opis projektu: 
Obligatórne položky: 
1. Ciele 
Cieľom projektu je zlepšiť prevenciu a prispieť k eliminácii všetkých foriem diskriminácie v 
základných školách, Centrách pre deti a rodiny a sociálnych zariadeniach na juhu Banskobystrického 
kraja.  
Jednotlivé aktivity projektu boli zamerané na podporu rovnakých príležitostí a aktívnu účasť a budú 
smerovať k aktívnemu sa začleneniu cieľovej skupiny do riešenia svojej nepriaznivej životnej situácie. 
Problematike diskriminácie sa v južnom regióne BBSK v súčasnej dobe venuje viac inštitúcií ako aj 
organizácií len veľmi okrajovo. Zámerom projektu je zmeniť tento stav a vytvoriť udržateľný a 
systematický systém starostlivosti o osoby ohrozené diskrimináciou. 
 
2. Aktivity (max. 15 riadkov) 

   Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a    
  spôsobom ochrany pred ňou 
  Podaktivita: 

  1.1   Prevenčné aktivity na školách a v Centrách pre deti a rodiny v okresoch južného regiónu BBSK 
  2.1 Prevenčné aktivity s klientmi umiestnenými v zariadeniach sociálnych služieb 

Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v 
oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie (obchodné združenia, podniky, najmä 
MSP). 

1.1   Vzdelávanie pracovníkov 
Podporné aktivity: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť 

3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 

Plánovaný 

stav 

Skutočný 

stav 

Stav 

realizácie 

aktivít 

projektu* 

(v %) 

V
ý
s
le

d
o

k
 

Počet účastníkov ohrozených 

diskrimináciou zapojených 

do vzdelávania alebo 

využívajúcich poradenstvo 

v oblasti prevencie 

a eliminácie diskriminácie 

počet 520 627 120,57 

Počet zamestnancov, ktorí 

využívajú výsledky projektu  
počet 160 166 103,75 

Počet 

zamestnávateľov/inštitúcií, 

ktoré po ukončení poskytujú 

vzdelávanie/poradenstvo 

alebo realizujú opatrenia 

v oblasti prevencie 

počet 1 1 100,00 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
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a eliminácie diskriminácie 

 
 
4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) 
Cieľom pre udržanie aktivít projektu bolo nastavenie efektívneho a funkčného systému vykonávania 
opatrení v oblasti diskriminácie v južných okresoch BBSK. V rámci udržateľnosti budú aktivity 
pokračovať prostredníctvom vlastných zdrojov a organizácia bude naďalej rozvíjať sociálne služby 
nízkoprahového charakteru. Na základe získaných výstupov a skúseností z daného projektu sa bude 
organizácia usilovať o pokračovanie projektu s ďalšími cieľovými skupinami, ktoré budú ohrozené 
diskrimináciou. Významnou pridanou hodnotou pokračovania aktivít bude aj pokračovanie realizácii 
prevenčných aktivít na ktoré sa budú zameriavať činnosti na získavanie ďalších zdrojov. 

 

Fakultatívne položky: 
1. Problémy zistené pri aplikácii 

V priebehu realizácie projektu boli identifikované problémy v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorá 

ovplyvnila priebeh projektu. Pôvodne sa mal realizovať 24 mesiacov a mal byť ukončený k termínu 

8/2021. Projekt bol z dôvodu pandemických opatrení niekoľkokrát pozastavený a nakoniec úspešne 

ukončený k termínu 9/2022. 

2. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie 
príkladov dobrej praxe v iných podmienkach) 
Zjednodušiť preukazovanie dodržiavania podmienok na poskytnutie finančného príspevku. 

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

Publicita na webovej stránke organizácie www.dostojnyzivot.sk, fotodokumentácia, označenie 

priestorov využívaných pre aktivity projektu, zabezpečenie publicity v súlade s Manuálom pre 

informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF. 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
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