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Realizácia národného projektu – Inštitút rodovej rovnosti

Centrum vzdelávania MPSVR SR začalo v októbri 2009 implementovať Národný projekt
Inštitút rodovej rovnosti. Cieľom projektu je vytvoriť také prostredie, účinné mechanizmy,
nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti aby bola eliminovaná rodová nerovnosť
na trhu práce. Projekt bol zostavený na základe potrieb a požiadaviek vlády SR, rezortných
ministerstiev, požiadaviek spoločnosti, praxe, Národného akčného plánu rodovej rovnosti na
roky 2010-2013 s cieľom uplatňovania rodovej rovnosti a jej celoštátnu koordináciu.
Miestom realizácie projektu sú Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinsky kraj.
Medzi hlavné aktivity projektu patria: Monitorovanie podmienok v oblasti uplatňovania
rodovej rovnosti, vznik koordinačnej jednotky – Inštitútu rodovej rovnosti – a jeho prevádzka,
zriadenie krajských kontaktných miest a ich prevádzka, vytvorenie metodiky komplexného
systému vzdelávania a jej pilotné testovanie v praxi so zameraním aj na odbornú prípravu
aktérov, získanie európskeho auditu pre auditovanie zamestnávateľských organizácií v oblasti
rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí v prístupe a uplatnení sa na trhu práce a zosúlaďovania
pracovného a rodinného života na Slovensku, jeho implementácia a overovanie v praxi ,
vyškolenie špecialistov pre prípravu zamestnávateľských organizácií na proces auditu,
vytvorenie a prevádzka portálu koordinačnej jednotky Inštitút rodovej rovnosti a následné
informačné aktivity zvyšujúce povedomie o problematike rodovej rovnosti a zavedenie
klasického a dištančného vzdelávania aj s využitím e-learningu
Cieľovou skupinou sú prioritne zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti
sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí vo verejnom a neverejnom sektore, ale aj dlhodobo
nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných, občania so zdravotným postihnutím

www.esf.gov.sk

Obsah inzerátu Národný projekt – Inštitút rodovej rovnosti

a ťažkým zdravotným postihnutím, ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčené ženy a muži, ktorí zažívajú rodové nerovnosti vo všetkých sférach
spoločenského života, relevantné socio-ekonomické organizácie a regionálne združenia
v jednotlivých samosprávnych krajoch
Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom vo výške: 5.200.000,00 €.
Ukončenie projektu je v rámci navrhovaného harmonogramu aktivít naplánované na október
2012, kedy sa predpokladá aj prezentácia výstupov projektu.

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