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Formulár príkladov dobrej praxe  a)   

 

     

Názov projektu 

Rozvoj kľúčových kompetencií vo verejnom sektore – 
celoživotné vzdelávanie 21. storočia 

 

Názov operačného programu 

Ľudské zdroje 
 

Kód výzvy a ITMS kód projektu 

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 
ITMS2014+: 312011G515 

 

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa 

312010 - 1. Vzdelávanie 
312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 
 

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)  

Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš / Žilinský kraj 
Martin / Martin / Žilinský kraj 
Banská Bystrica / Banská Bystrica / Banskobystrický kraj 
Prešov / Prešov / Prešovský kraj 
 

Časový rámec realizácie projektu 

20.10.2018 – 30.09.2020 
 

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého 

nenávratného finančného príspevku) 

Rozpočet projektu: 156 904,54 € 
Výška NFP: 149 059,31 € 
 

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby 

pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka) 

Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o., Ul. 1. mája 697/26, 031 01  Liptovský Mikuláš 
RNDr. Rastislav Haraga, PhD., 0948 750 077, rharaga958@gmail.com, www.akademiavzdelavania.eu  
 

Ciele projektu  (uveďte kľúčové slová) 

Celoživotné vzdelávanie; rozvoj kompetencií dospelých v oblasti informačno-komunikačných 
technológií; posilnenie kompetencií dospelých v oblasti finančnej gramotnosti, e-Govenmentu 
a mäkkých zručností; zlepšenie kompetencií dospelých v oblasti projektového riadenia 

 

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)  

Osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania: 
1. samostatne zárobkovo činné osoby 
2. starší ľudia v produktívnom veku 
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3. zamestnanci 

 

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov) 

1. Ciele 

Celkový cieľ:  

Organizovanie celoživotného vzdelávania pre rôzne skupiny obyvateľstva s dôrazom na zvyšovanie ich 
vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré im zabezpečia dlhodobé uplatnenie na trhu práce. 

Špecifické ciele projektu: 
1.       Rozvoj kompetencií dospelých v oblasti informačno-komunikačných technológií prostredníctvom 
odbornej prípravy účastníkov na certifikáciu ECDL. 
2.       Posilnenie kompetencií dospelých v oblasti finančnej gramotnosti, e-Govenmentu a mäkkých 
zručností prostredníctvom odbornej prípravy účastníkov. 
3.       Zlepšenie kompetencií dospelých v oblasti projektového riadenie prostredníctvom odbornej 
prípravy účastníkov na certifikáciu podľa štandardov projektového riadenia IPMA 

2. Plánované aktivity (max. 15 riadkov) 

V rámci hlavnej aktivity bude zabezpečené celoživotné vzdelávanie pozostávajúce z týchto činností, 
oblastí: 
- Vzdelávanie v oblasti e-Government 
- Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti 
- Vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností 
- Vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, príprava a certifikácia podľa štandardov projektového 
riadenia IPMA 
- ECDL vzdelávanie 
 

Plánované publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky 

alebo iné plánované aktivity 

Informovanie na webovom sídle organizácie a v mieste konania aktivít 

 


