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Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít     

v období od 2.7.2014-31.5.2015 

 

Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32,Prešov 

názov a sídlo organizácie 

 

AKTIVITA Č.1AKTIVITA Č.1AKTIVITA Č.1AKTIVITA Č.1    

Názov aktivityNázov aktivityNázov aktivityNázov aktivity    Dátum konaniaDátum konaniaDátum konaniaDátum konania Cieľové zameranieCieľové zameranieCieľové zameranieCieľové zameranie ProgramProgramProgramProgram 

Individuálne konzultácie 
a poradenstvo 

10.7.2014 -
31.10.2014; 1.2.2015 

-31.5.2015 

Poskytovanie 
základného 

a špecializovaného 
poradenstva pre 

klientky, ženy a ich deti 
prostredníctvom 

odborného personálu ( 
krízová poradkyňa 
1,2,3,4 a odborná 

garantka) 

Denne počas 
pracovných dní, od 

8:00 -17:00 

Právne poradenstvo, 
asistencia 

10.7.2014 -
31.10.2014; 1.2.2015 

-31.5.2015 

Poskytovanie právneho 
poradenstva 

súvisiaceho s riešením 
situácie klientky po 

doporučení krízových 
poradkýň a odbornej 
garantky; asistencia 

právničke združenia pri 
zastupovaní na súdoch 

Denne počas 
pracovných dní, od 
8:00 -12:00, resp. 

13:00 – 17:00 

Psychologické 
poradenstvo pre 

klientky 

10.7.2014 -
31.10.2014; 1.2.2015 

-31.5.2015 

Poskytovanie 
individuálneho 

psychologického 
poradenstva 

súvisiaceho s riešením 
situácie klientky po 

doporučení krízových 

Denne počas 
pracovných dní, od 

8:00 -17:00 
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poradkýň a odbornej 
garantky; 

Psychologické 
poradenstvo pre deti 

klientok     

10.7.2014 -
31.08.2014; 
01.05.2015 -

31.5.2015 

Poskytovanie 
individuálneho 

psychologického 
poradenstva pre dieťa 
klientky po doporučení 

krízových poradkýň 
a odbornej garantky; 

Denne počas 
pracovných dní, od 

8:00 -17:00  

Pracovné poradenstvo  10.7.2014 -
31.10.2014; 1.2.2015 

-31.5.2015 

Poskytovanie 
individuálneho 

poradenstva v oblasti 
hľadania zamestnania, 
riešenie problémov na 
pracovisku, pomoc pri 
nastavení finančného 

rozpočtu rodiny/finančná 
gramotnosť, 
vyhľadávanie 

pracovných ponúk 

Denne počas 
pracovných dní, od 
8:00 -12:00, resp. 

12:00 -16:00 

Individuálna supervízia  20.8.2014, 
21.8.2014, 
17.9.2014, 
29.9.2014, 
22.10.2014, 
23.10.2014,  
23.2.2015, 
24.2.2015,  
25.3.2015, 
31.3.2015, 
16.4.2015, 
21.4.2015, 
13.5.2015 
14.5.2015  

Supervízia nad riešením 
individuálnych prípadov 

klientiek jednotlivými 
pracovníčkami, resp. 

pomoc pri hľadaní 
riešení problémov na 

pracovisku  

Podľa požiadavky, 
resp. potreby 

supervidovanej 
zamestnankyne, doba 
trvania každej IS je 1 
hodina, denne max. 4 

IS, názov témy v 
zázname 

Skupinová supervízia  29.9.2014, 
24.2.2015,  
16.4.2015, 
14.5.2015  

Riešenie problémov 
súvisiacich s klientelou, 
vzájomné pomáhanie pri 
riešení komplikovaných 

prípadov, riešenie 
problémov súvisiacich 

so zmenami 
v organizácii, 

adaptabilita nových 
zamestnankýň  a pod. 

Podľa požiadavky, 
resp. potreby 

kolektívu, resp. 
štatutárky; doba 

trvania 2 hodiny, názov 
témy – v zázname 

Podporné skupiny pre 
klientky 

04.09.2014, 
02.10.2014, 
16.10.2014, 
05.03.2015, 
26.03.2015, 
07.05.2015, 
14.05.2015 

Podporné skupiny – 
svojpomocné skupiny 

klientok, za prítomnosti 
odborného personálu 

s vopred určenou 
témou, na pomoc 

svojpomocou, stretnutia 
s bývalými klientkami 

Každý štvrtok 
v mesiaci, min. 2x 

v mesiaci pravidelne, 
od 16:00 -18:00, 

pozvánka, záznam, PL 
- kódovaná 

Terapeutické stretnutia  15.07.2014, 
19.08.2014, 

Stretnutia klientok za 
účasti odborného 

 záznam, pozvánka, 
PL - kódovaná 
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30.10.2014, 
19.03.2015 

personálu, resp. 
motivujúcej osoby so 

špeciálnymi zručnosťami 
a témami ( výroba 

drobných produktov, 
podpora a motivácia), 

výlety, burzy 

Preventívne aktivity  05.03.2015, 
30.04.2015 

Aktívne stretnutia 
zamestnankýň 

združenia s verejnosťou, 
informačné kampane, 
semináre, stretnutia na 

školách a so 
spolupracujúcimi MVO 

Záznam, PL, resp. 
pozvánka 

Rozvojové aktivity pre 
deti 

10.7.2014 -
31.10.2014; 1.2.2015 

-31.5.2015 

Práca s animátorkou 
počas podporných 

skupín, resp. 
individuálna práca 
s dieťaťom klientky 

počas individuálneho 
odborného poradenstva 

pre matku dieťaťa  

Vopred stanovený 
podľa vopred známej 
vekovej skupiny, resp. 

rozdelenie podľa 
štruktúry detí ( vek, 

potreby a požiadavky 
odborných 

zamestnankýň) 

Pracovné porady 
odborného tímu 

partnera 

Stretnutia 
s odborným tímom 
k rozdeleniu práce 
v rámci A1, resp. 

porady sú od 
1.2.2015 pravidelne 

každý pondelok, 
v čase od 9:00 -

11:00, resp. 12:00 

Kontrola úloh, 
rozdelenie podaktivít 

v danom týždni,  
bálintovky, 

harmonogram prác, 
nové úlohy, riešenie 

postupov pri aktuálnych 
prípadoch, vzájomné 

informovanie sa 
o postupe prác na 

posilňovaní klientiek 

 Zápisnica a PL sú 
súčasťou uloženia 

ePV.  

Pracovné porady 
odborného tímu 

prijímate ľa 

19.8.2014, 
25.9.2014, 
26.2.2015, 
26.3.2015, 
23.4.2015, 
27.5.2015  

Odborné porady 
expertiek a expertov 

k A1 všetkých partnerov 
a prijímateľov 

Pozvánka, program, 
zápisnica, PL. Zvoláva 
a organizuje prijímateľ 

/ IVPR 

Obvykle celý deň 
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Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít Podrobný prehľad jednotlivých zrealizovaných aktivít     

v období od 2.7.2014-31.5.2015 

 

Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32,Prešov 

názov a sídlo organizácie 

RIADENIE PROJEKTURIADENIE PROJEKTURIADENIE PROJEKTURIADENIE PROJEKTU    

Názov aktivityNázov aktivityNázov aktivityNázov aktivity    Dátum Dátum Dátum Dátum 

konaniakonaniakonaniakonania 

Cieľové Cieľové Cieľové Cieľové 

zameraniezameraniezameraniezameranie 

ProgramProgramProgramProgram 

Pracovné porady  
partnera 

10.7.2014, 
29.7.2014, 
28.10.2014,  
4.2.2015,  
30.3.2015, 
11.5.2015 

Informovanie 
zapojených 

zamestnancov 
o zmenách v projekte, 
aktivitách, spolupráci, 
pokynov prijímateľa, 

úlohách a pod. 

Zápisnica/záznam, PL 

1 hodina, až 2, 
nepravidelne. Program 

podľa aktuálneho vývoja, 
požiadaviek prijímateľa / 

IVPR- prenos informácií z 
porád 

Pracovné porady  
prijímate ľa pre PT 

19.8.2014,  
25.9.2014,  
26.2.2015,  

Odborné porady PM 
a FM partnerov 
s prijímateľom k 
realizácii A1, A2 

a riadenia.  

Pozvánka, program, 
zápisnica, PL. Zvoláva 
a organizuje prijímateľ / 

IVPR 

Obvykle celý deň 

Administratíva pr ojektu 
a aktivity 1 

10.7. -31.10.2014; 
1.2.2015 -
31.5.2015 

Priebežná evidencia 
došlých a odoslaných 
informácií, zakladanie 

písomností, 
personalistika, kontrola 
evidencie záznamov, 

ePV 

Šanóny, obaly  

Publicita a 
informovanos ť 

10.7. -31.10.2014; 
1.2.2015 -
31.5.2015 

Informovanie verejnosti 
o realizácii Národného 
projektu a aktivitách – 
web, kanc. priestory, 

Plagáty, fotografie, kontrola 
označenia písomností, 

články 
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článok v lokálnom 
denníku, facebook, 

písomnosti 

Ekonomika, evidencia 
účtovných dokladov, 

účtovníctvo  

10.7. -31.10.2014; 
1.2.2015 -
31.5.2015 

Dodržiavanie 
zmluvných podmienok, 

súlad s rozpočtom 
a jednotlivými 

položkami rozpočtu 
podľa komentára a 

príručky 

Účtovné doklady, interné 
doklady, zmluvy, bločky, FA, 

mesačné výkazy 

Spracovanie zú čtovania 
výdavkov, refundácia 1 

10.7. – 31.8.2014 Zúčtovanie výdavkov 
za 7,8/2014  a 

predloženie IVPR 

Podklady k 1. refundácii 

Spracovanie zú čtovania 
výdavkov, refundácia 2  

1.9.-30.9.2014 Zúčtovanie výdavkov 
za 9/2014  a 

predloženie IVPR 

Podklady k 2. refundácii 

Spracovanie zú čtovania 
výdavkov, refundácia 3  

1.10.-31.10.2014 Zúčtovanie výdavkov 
za 10/2014  a 

predloženie IVPR 

Podklady k 3. refundácii 

Spracovanie zú čtovania 
výdavkov, záloha 1  

1.3.-20.3.2015 Zúčtovanie výdavkov 
za 2/2015  a 

predloženie IVPR 

Podklady k ŽoP 1. zálohy 

Spracovanie zú čtovania 
výdavkov, záloha 2  

1.4.-20.4.2015 Zúčtovanie výdavkov 
za 3/2015  a 

predloženie IVPR 

Podklady k ŽoP 1. zálohy 

Spracovanie zú čtovania 
výdavkov, záloha 3 

1.5.-20.5.2015 Zúčtovanie výdavkov 
za 4/2015  a 

predloženie IVPR 

Podklady k ŽoP 1. zálohy 

Údržba, servis 
a inštalácia IKT 

10.7. -31.10.2014; 
1.2.2015 -
31.5.2015 

Pravidelná profylaktika, 
kontrola prepojenia, 
aktualizácia softvéru, 

antivírusových 
programov, prepojenie 

IK zariadení 
a vzájomná 

komunikácia ( PC-
tlačiareň, notebook – 

tlačiareň, multifunkčné 
zariadenie, internet / 
wifi pokrytie,), údržba 

IKT, archivácia 
záznamov, kontrola 

heslovania 

Mesačne 5 hodín, popis v 
ePV 

    


