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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky osobám s 

rodinnými povinnosťami a umožniť ženám z MRK osobnostne a odborne rásť a zvýšiť tak svoje 

šance na pracovné uplatnenie.  

Cieľová skupina je tvorená predovšetkým ženami z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) 

zo Žiaru nad Hronom. Časť z nich dostane príležitosť absolvovať dva typy modulových kurzov:  

1. Motivačný modulový kurz spojený s nadobudnutím základných počítačových zručností 

a základov komunikácie v anglickom jazyku. 

2. Modulový kurz Projektový manažment s relevantnými počítačovými zručnosťami 

a anglickým jazykom.  

Súčasťou kurzov bude tiež doplňujúca e-learningová výučba anglického jazyka po skončení 

základných modulov uvedených kurzov. 

 

V rámci projektu iná skupina desiatich žien z MRK absolvuje kurz venovaný zdokonaleniu sa 

v schopnostiach spojených s vedením domáceho rozpočtu, výchovy detí a zvládaní náročných 

situácií, častokrát spravádzaných istou formou násilia.  

 

Dôležitou súčasťou projektu je zriadenie Femkubátora, ktorý bude poskytovať uchádzačom 

o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami poradenstvo predovšetkým v oblasti hľadania si 

zamestnania atiež v oblasti rodinného života a ďalších náročných oblastí života.  

 

V rámci projektu bude realizovaný prieskum zamestnávateľov, zameraný na zmapovanie 

uplatňovania prorodinných politík v praxi a bariér k ich uplatňovaniu. Zozbierané budú príklady 

dobrej praxe v oblasti prorodinných politík. Na zákalde výsledkov výskumu a zozbieraných 

príkladov dobrej praxe bude vypracovaný Manuál o zavádzaní prorodinných opatrení , ktorý bude 

distribuovaný zamestnávateľom v banskobystrickom kraji.  

 

Projekt bude ukončený v auguste 2013.  

(Informácia o projekte zverejnená 25.10.2012) 
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