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Popis projektu
Oblast důchodového, nemocenského pojištění, jakož i oblast posuzování zdravotního stavu pro vznik
nároku na dávky podléhá stále se měnící legislativě a má zásadní dopad do klíčových procesů ČSSZ a
následně do informační podpory těchto procesů. Ve vazbě na tyto legislativní změny a budování
integrovaného informačního systému včetně rozvoje služeb e-Governmentu v rámci ČSSZ je nutné
shromáždit, pořídit, vytěžit, uložit a zpřístupnit data aplikační vrstvy zaměřené na podporu klíčových
procesů v ČSSZ. Věcným záměrem projektu je tedy zajištění vytěžování a konsolidace dat v rámci
všech agend ČSSZ, které budou sloužit jako podklad agendových informačních systémů, z kterých se
budou čerpat informace do soustavy základních registrů veřejné správy.
Předmětem projektu je realizace souhrnu činností:
-

zpracování architektury popisu procesů potřeb vytěžování a konsolidace dat pro účely
elektronizace agend ČSSZ,

-

vytěžování a konsolidace dat v rámci Lékařské posudkové služby (LPS),

-

vzdělávání a proškolování zaměstnanců ve vazbě na implementaci legislativních změn
do informačních systémů veřejné správy - v oblasti LPS.

Realizace projektu povede ke zvýšení elektronické komunikace ČSSZ s orgány veřejné správy,
zaměstnavateli, soudy, finančními úřady, zdravotnickými orgány, podnikateli, aj. a vlastními
zaměstnanci ČSSZ a také k vytváření podmínek pro rozšíření a zjednodušení komunikace s veřejností.
Projekt byl schválen UV ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 o strategických projektových záměrech pro
čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration pod číslem 156.
Cílové skupiny
Do projektu budou zapojeni především zaměstnanci ČSSZ. Výstupy projektu přinesou všem
zaměstnancům ČSSZ, tj. zaměstnancům pracovišť ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení,
Pražské správy sociálního zabezpečení včetně všech jejich územních pracovišť, a zaměstnancům
ústředí ČSSZ lepší přehlednost při správě dokumentů a efektivnější manipulaci s dokumenty a jejich
daty pro potřeby agend ČSSZ.
Projekt bude mít dopad nejen na zaměstnance úřadu, ale prostřednictvím zvýšení kvality služeb ČSSZ
rovněž na širokou odbornou i laickou veřejnost, která do styku s ČSSZ přichází velmi pravidelně. Jako
sekundární cílovou skupinu v tomto projektu představují klienti ČSSZ - občané ČR, zaměstnavatelé
působící v ČR a orgány veřejné správy, migrující pojištěnci EU v ČR. Pro klienty budou výstupy
projektu znamenat rychlejší a flexibilnější komunikaci s ČSSZ, přehlednější a efektivnější přístup
k informacím poskytovaným ČSSZ.
Počet podpořených osob v rámci projektu bude 776.
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