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HANDLOVSKÉ NOVINY

Èo nového v projekte HELP?

N

apriek vianoèným a novoroèným sviatkom
projekt HELP pokraèoval v napåòaní svojho
poslania. U všetkých partnerov prebiehali
aktivity pod¾a plánu, i keï s èiastoène nišou intenzi−
tou, èo bolo spôsobené jednak èerpaním dovoleniek
u manamentu projektu, tútorov ale i nišieho záuj−
mu zo strany klientov.
Manament projektu pokraèoval vo svojej klasick−
ej práci a v priebehu uplynulého obdobia zabezpeèo−
val chod celého projektu. Prebehli rokovania na
MPSVaR v Bratislave, kde sa neustále vyjasòujú pod−
mienky fungovania a predovšetkým financovania pro−
jektu. Ako sme u informovali, po nástupe novej
ministerky je badate¾ná snaha o sfunkènenie celého
systému realizácie projektov a predovšetkým o
zjednodušenie administratívy pri èerpaní prostried−
kov z európskych fondov.
V polovici mesiaca január zasadal Riadiaci výbor
projektu. Èlenovia výboru prerokovali priebenú
Monitorovaciu správu mapujúcu aktivity v období
september a december 2005, monitorovací report
zostavený partnerskou organizáciou Euroformes
ilina, priebeh financovania projektu a predovšetkým
bol ustanovený Organizaèný výbor pre prípravu nad−
národného stretnutia partnerov projektu. Toto stret−
nutie by sa malo uskutoèni v dòoch 22. − 25. mája v
Handlovej za úèasti partnerov z Francúzska,
Portugalska a Talianska. Súèasou stretnutia budú
odborné semináre a prezentaèné podujatia. Okrem
toho Organizaèný tím pripravuje pre partnerov pestrý
program zameraný na spoznávanie krás
handlovského mikroregiónu, baníckej histórie,
kultúry, prezentáciu nášho projektu ako i našich
skúseností a moností v rámci realizácie jednotlivých
aktivít. Význam stretnutia je neocenite¾ný, keïe naši
nadnárodní partneri vo svojich krajinách realizujú
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projekty podobné alebo totoné s tým naším, prvo−
radá je výmena skúseností a poznatkov ako tento sys−
tém pomoci obèanom skvalitni a zdokonali.
Ïalšou problematikou, ktorou sa zaoberal Riadiaci
výbor, bolo umiestòovanie nezamestnaných na pra−
covný trh prostredníctvom Help, n.o. Táto organizácia
dosiahla poèas krátkeho pôsobenia relatívne dobré
výsledky, o èom svedèí aj skutoènos, e do konca
roka bolo umiestnených 33 nezamestnaných.
Problémom sa javí postoj niektorých klientov k
pracovným príleitostiam, ale samozrejme aj postoj
zamestnávate¾ov. Z umiestnených nezamestnaných
si pracovné miesto udralo 25 klientov. Keïe projekt
prikladá ve¾ký význam aj udraniu pracovného mies−
ta, neustále h¾adáme monosti, ako tento stav zlepši.
Aj potom ako klient získa pracovné miesto, je stále
priebene monitorovaný predovšetkým formou spät−
nej väzby tútora na jeho zamestnávate¾a. Treba si
uvedomi, e projekt pracuje s osobami dlhodobo
nezamestnanými, ktoré u stratili pracovné návyky a

je pre nich relatívne aké znova ich nadobudnú. Z
tohto dôvodu sa Help, n.o. rozhodlo externe zamest−
na psychológa, ktorý by klientom mohol pomôc
získa rovnováhu a tie motivova klienta k monosti
znova sa zamestna a pracovné miesto si aj udra.
Rovnako h¾adáme aj nové formy spolupráce so
zamestnávate¾mi, ktoré by mali napomôc trvalej
udrate¾nosti pracovného miesta pre umiestneného
klienta.
Aby sme zvýšili efektívnos celého projektu,
rozhodli sme sa rozšíri skupinu klientov o absolven−
tov škôl, eny po materskej dovolenke a úplnou
novinkou je dopåòanie klientov aj mimo 6−
mesaèných cyklov a to pod¾a vo¾nej kapacity tútorov.
Veríme a chceme, aby Help, n.o. pomohlo ïalším
nezamestnaným obèanom nájs si prácu a tak zlepši
ich ivot našom regióne.
Ing. Juraj Geschwandtner, manaér projektu
Mgr. Silvia Jobová, administrátor projektu

Projekt Digitálni štúrovci

Z

SŠOaS Handlová spolu s MDPT realizuje pro−
jekt, ktorého úlohou je naštartova proces
informaènej gramotnosti obèanov mesta
Handlová a blízkeho okolia. Výzva, ktorá bola
podaná v roku 2005 a jej realizácia prebehne v
období február 2006 a jún 2006 je urèená pre
obèanov v dôchodkovom veku. Úèastníci projektu
budú schopní po jeho absolvovaní prezera si inter−
netové stránky, vytlaèi dokumenty a jednoduchej
obsluhe s digitálnym fotoaparátom. Ide hlavne o
prelomenie bariéry medzi staršou generáciou a
modernými informaèno komunikaènými technoló−
giami. ZSŠOa S sa zaviazala, e v rámci tohto pro−
jektu preškolí 80 dôchodcov. Školenie je bezplatné,
trvá cca 10 hodín. Prihlási sa môu na t.è. 0905
215 030 alebo osobne v areáli školy na sekretariáte.
Predpokladaný termín zaèatia realizácie školení
koniec februára.

