Správa o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti
oproti stavu pred jej začatím

I. Údaje o žiadateľovi:

Obec/samosprávny kraj/PO/FO: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Číslo dohody: 19/43/052/465
Počet uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť
k 31.5.2020: 75
Obdobie vykonávania aktivačnej činnosti, od – do: 1.12.2019 – 31.5.2020
II. Vykonané práce pri realizácii aktivačnej činnosti:

Vykonané konkrétne pracovné úlohy (doplniť
prípadnú fotodokumentáciu pred a po vykonaní
úlohy, pri prácach, pri ktorých je to možné)

Počet UoZ
Obdobie
vykonávajúcich realizácie
pracovné úlohy (od-do)

Čistenie parkov, sídlisk, priestorov cintorína, denné
čistenie verejných priestranstiev – zametanie, zber
odpadkov

49

1.12.2019 31.5.2020

mestské organizácie, kultúrne a spoločenské org.

7

1.12. 2019 31.5.2020

Upratovacie a údržbárske práce v materských
a základných školách

7

1.12.2019 31.5.2020

Nakladanie odpadu, smetí, konárov na dopravné
prostriedky

5

1.12. 2019 31.5.2020

úprava verej. priestranstiev, kosenie , výsadba zelene 2

1.12. 2019 –
31.5.2020

opatrovanie , doručovanie, pomocné admin. práce

5

1.12. 2019 –
31.5.2020

spolu

75

III. Zhodnotenie prínosu aktivačnej činnosti:

Uveďte dosiahnuté výsledky a či sa Vám podarilo splniť cieľ, ktorý ste stanovili
v Zámere organizovania aktivačnej činnosti.
Stanovené práce za hodnotené obdobie boli vykonávané s prihliadnutím na klesajúci
počet aktivačných pracovníkov a aktuálne potreby mesta Rožňava

Mimoriadne neplánované akcie:
- Upratovanie centra mesta počas vianočných trhov, po oslavách nového roku
-

Čistenie kanalizačných vpusti,

-

Likvidácia čiernych skládok na území mesta,

-

Pomoc pri maľovaní a upratovaní Mestského úradu Rožňava

-

Čistenie priestorov okolo rómskych bytoviek na ul. Čučmianskej a Rožňavskej
Bani.

-

Čistenie a úprava rigolov na Košickej, Edelényskej a Dúhovej ulici.

-

Čistenie chodníkov, mostov a prechodov počas a po zimnej údržbe

-

Pomoc pri kosení a sadení okrasných kvetín.

-

Pomocné maliarske a sťahovacie práce v objekte radnice

-

Úpravy a čistenie cintorínov aj detských ihrísk

-

Pomoc pri úpravách a orezávaní stromov aj kríkov.

-

Úpravy nádvoria Radnice, Veľkého parku a Poschovej záhrady.

-

Dezinfekcia počas pandémie COVID 19

IV. zhodnotenie prínosu pre uchádzačov o zamestnanie:
Aktivačnú činnosť vykonávajú uchádzači o zamestnanie, ktorí sú počas výkonu
aktivačných prác naďalej evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave v počte 50 osôb, cez projekt hore uvedený a cez mesto Rožňava 70 osôb v
rámci zákona 369/1990 o obecnom zriadení. Rozsah pomocných prác sa v súlade s §
52 zákona o službách zamestnanosti vykonával 20 hodín týždenne / 80 hodín
mesačne/ za aktivačný príspevok. V prvom rade ide o sociálnu pomoc štátu
a samosprávy občanom v hmotnej núdzi.

V. hodnotenie práce koordinátorov:
1 Mgr. Juliana Tokarčíková ved. koordinátor – prácu koordinátorky vykonáva
v sedemnástom projekte zo štyrmi koordinátormi. Je zodpovedná a spoľahlivá s
ľudským prístupom. Náročnú prácu s ľuďmi v teréne zvláda s prehľadom, preto
odporúčam k výkonu pozície riadiacej koordinátorky aj v budúcnosti.
2. Viola Kerekešová, koordinátorka - prácu koordinátorky vykonávala zodpovedne.
Zverené úlohy riešila priebežne podľa naliehavosti. Na základe dlhoročnej spolupráce
vyjadrujem poďakovanie za výborne vykonanú prácu.
3. Vojtech Boldi koordinátor- prácu koordinátora vykonáva zodpovedne s ľudským
prístupom. Zverené úlohy rieši priebežne podľa naliehavosti. Na základe dlhoročných
skúseností v uvedenej oblasti odporúčam k výkonu pozície koordinátora aj
v budúcnosti.
4. Monika Turzáková, koordinátorka – prácu koordinátorky vykonáva zodpovedne a
zanietene. Zverené úlohy rieši priebežne podľa naliehavosti. Vzhľadom na získané
skúsenosti v uvedenej oblasti odporúčam k výkonu pozície koordinátorky aj
v budúcnosti.
5. Ladislav Tomi, koordinátor – prácu koordinátora vykonáva zodpovedne a
spoľahlivo. Zabezpečuje koordináciu činnosti v mestskej časti Rožňavská Baňa,
Nadabula a Strelnica.

Rád by som poďakoval Úradu práce soc. vecí a rodiny v Rožňave a
vedeniu mesta Rožňava za vytvorenie vhodných podmienok počas trvania
projektu.
Ďakujem celému tímu koordinátorov a verím, že aj napriek ťažkostiam
počas výkonu náročnej práce v teréne bude spolupráca pri výkone aktivačnej
činnosti na území mesta Rožňava pokračovať.

VI. Vyhodnotenie prínosov pre Mesto Rožňava:
Pre mesto Rožňava je potrebné zamestnávať dlhodobo nezamestnaných
uchádzačov o zamestnanie formou Dohody o vykonaní aktivačnej práce najmä
z hľadiska finančných nákladov, aj napriek nižšej efektivite práce. Výkon aktiv. prác je
denne kontrolovaný povereným zamestnancom, prípadné porušenie prac. disciplíny
sa oznamuje na Úrad práce a aktiv. pracovník je z projektu vyradený - prichádza
o aktiv. príspevok. Náklady mesta Rožňava pri súčasnej forme výkonu aktiv. prác sú
do 650 Eur mesačne. Ak by mesto Rožňava nevyužívalo aktiv. pracovníkov
a zamestnalo by napr. 100 pracovníkov na výkon pomocných prác v trvalom
pracovnom pomere na plný prac. úväzok náklady by boli cca 6 500Eur mesačne. Je to
desaťnásobne viac fin. prostriedkov, odhliadnuc od zvýšenia počtu dlhodobo
nezamestnaných, ktorí by stratili nárok na aktivačný príspevok, s tým súvisiaci nárast
kriminality a straty prac. návykov pre soc. slabé skupiny obyvateľstva.

Pracovná činnosť je zameraná hlavne na čistenie verejných priestranstiev,
upratovacie práce, pomocné stavebné práce, údržbárske práce, administratívne práce
a pomocné sociálne práce, Aktivační pracovníci vykonávajúci MOS, operatívne
migrujú podľa potreby, počas aktuálnych akcií / terénne úpravy, kosenie, výsadba
verej. zelene, orezávanie stromov, čistenie verejných priestranstiev,dezinfekcia,
rekonštrukcie a opravy, jarmoky prípadne kalamitných situácii/ v súčinnosti s
jednotlivými organizáciami pôsobiacimi na území mesta Rožňava.
Výkon aktivačnej činnosti je aj napriek klesajúcemu počtu
uchádzačov
o zamestnanie efektívnym nástrojom prace v samospráve a výhodným doplnkom na
zabezpečenie ekonomicky udržateľného chodu mesta Rožňava

V Rožňave dňa 3.6.2020

Mgr. Martin Mikolaj
referent MOS, projektov

