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Help, n.o. ponúka svojim obèanom svoje slu�by u� rok. Za toto obdo−
bie sa udialo mnoho. Avšak pre nás je najdôle�itejšie to, ako sme
pomohli našim obèanom umiestni� sa na trhu práce. Ku dòu

31.9.2006 sme zavàšili  prácu s druhým cyklom našich klientov. A myslíme
si, �e úspešne. Za naším úspechom stojí hlavne tímová práca tútorov, ich
odborný rast, ochota a nadštandardná spolupráca s UPSVaR Handlová,
keï�e jeho zamestnanci sú ochotní dynamicky reagova� na naše potreby. 

Základným nástrojom pre úspech Help, n.o. je metodika práce. Táto sa
neustále vylepšuje a upravuje. Skúšame rôzne postupy pre
klientov ako aj pre zamestnávate¾ov. So všetkými klientmi pos−
tupujeme pod¾a akèného plánu, pracujeme na doplnení
anamnestického rozhovoru za úèelom vytvorenia osobnost−
ného profilu klienta a zistenia skutoèného záujmu o prácu,
tak, aby boli klienti pripravení na vstup do zamestnania.
Myslíme si však, �e naše výsledky hovoria najlepšie: 
Z uvedeného si mô�e obèan vytvori� aspoò základnú predstavu,
èo Help, n.o. monitoruje a vyhodnocuje. Na našej internetovej
stránke sme u� spomenuli, �e tento rok sa rozšíril poèet
cie¾ových skupín. Ve¾mi dôle�ité je zachovanie rovnosti
príle�itostí pri výbere našich klientov. Toto sa nám podarilo
aspoò èo sa týka poètu �ien a mu�ov.  

Zadelenie do cie¾ových skupín je ovplyvnené podielom jed−
notlivých uchádzaèov o zamestnanie v našom mikroregióne.
Samozrejme prijímame aj klientov priebe�ných, èi�e mimo
cyklov a sna�íme sa pomôc� všetkým, bez oh¾adu na to, ako sú
cie¾ové skupiny obsadené.

Rád by som ïalej spomenul mo�nos� ïalšieho vzdelávania našich klien−
tov, ako i obèanov, ktorí našimi klientmi nie sú. Jedná sa o kurzy
angliètiny, nemèiny a francúzštiny. Ïalej je to PC kurz. Všetky tieto kurzy

sú pre našich klientov bezplatné, vykonávajú sa na našej pôde a klient
konèí kurz s osvedèením. 

Na záver by som sa chcel poïakova� ešte raz mojím kolegom, v prvom
rade  však tútorom Help, n.o., ktorí stoja za našimi výsledkami.

Bc. Ladislav Hozlár
vedúci tútorov Help, n.o.

Výsledky HELP, n.o. za rok  svojej èinnosti


