
Vsúèasnosti sa v plnom prúde
rozbehli prípravy na partnerské stretnutie, ktoré
sa plánuje na posledný májový tý�deò. V našom

meste privítame partnerov z Francúzska, Talianska,
Portugalska a z francúzskeho ostrova Martinique,
ktorí nám prídu predstavi� svoje vlastné projekty a
aktivity. Táto výmena skúsenosti je pre nás všetkých
ve¾mi u�itoèná, preto�e všetky projekty riešia otázky
rovnosti a zvyšovania zamestnanosti. Ka�dý nový
nápad a nový poh¾ad na k¾úèové témy nám mô�e
pomôc� k tomu, aby sa náš projekt vyvíjal a mohol
pomôc� èoraz širšiemu okruhu ¾udí. Myšlienka
spolupráce s reprezentantmi zahranièných projektov
je pre nás nesmierne zaujímavá. Preklenutie
jazykovej bariéry v prospech spoloèného cie¾a zna−
mená nájs� nové spôsoby ako pomôc�. Pomôc� ¾udom
ktorí skutoène chcú pracova�, ktorí majú záujem

zlepši� si svoje zruènosti a schopnosti...¾udom, ktorí
veria, �e napriek všetkému ešte stále existujú
mo�nosti ako sa zamestna�. 
Organizaèný štáb pre prípravu nadnárodného stret−
nutia pripravuje zaujímavý pracovný aj oddychový
program. Okrem predstavenia všetkých projektov a
zasadnutia riadiacich výborov sú naplánované tieto
aktivity :
− prijatie u primátora mesta na Mestskom úrade
Handlová
− návšteva v Help, n.o. a v OZ Paradi Roma,
− pracovné skupiny I. a II (témy: tútoring, coach−
ing, rozvoj kompetencií týkajúcich sa nových komu−
nikaèných technológií, nové štruktúry, sie�ovanie −
formálne a neformálne štruktúry, e−working,
zruènosti a NITC)
− konferencia HELP 

− workshop (témy: e−learning,
predstavenie celo�ivotného vzdelávania) 
− prezentácia výsledkov pracovných skupín a work−
shopu
− evaluácia / vyhodnotenie
− tlaèová konferencia

Preto�e Slovensko a náš mikroregión majú svoje
špecifické èaro, tradície, typickú kultúru a jedlá, radi
by sme ich našim partnerom priblí�ili. Pripravujeme
pre nich:
· prezentáciu Slovenska a regiónu Hornej Nitry
· predstavenie Handlovej a jej kultúry
· návšteva Urbanského jarmoku v Handlovej
· návšteva Bojníc spojená s prehliadkou zámku 
· výlet do Rajeckých Teplíc, návšteva kúpe¾ov
· prehliadka tradiènej slovenskej dediny Èièmany 

Silvia Jobová, Juraj Geschwandtner

Otom �e projekt Help si našiel miesto v našom
meste sme sa rozprávali s tútormi  Andrejou
Tóthovou, O¾gou Letavajovou a Mirkou

Krebesovou.
1. Baví Vás práca s ¾uïmi?
A. T. − Celý svoj pracovný �ivot sa venujem práci s
¾uïmi, preto�e mi nikdy nebol ¾ahostajný osud
druhých a chcela som im nejakým spôsobom
pomôc�. Práca s ¾uïmi je zaujímavá, ale ve¾mi zlo�itá,
nako¾ko je nutné ku ka�dému èloveku pristupova�
individuálne. Napriek všetkému ma práca s ¾uïmi
baví a neviem si predstavi� prácu iného smeru.
O.L. −Je to práca pod¾a môjho oèakávania. Touto prá−
cou sa mi splnili moje predstavy z minulosti o
mojom zamestnaní.
M.K − V doterajšom profesionálnom �ivote som mala
zatia¾ pracovné skúsenosti len v takomto smere, pra−
covala som s ¾udským potenciálom. Takýto druh
práce − práca s ¾uïmi ma napåòa, baví a uspokojuje v
plnej miere. 

2. Splnila táto práca Vaše predstavy o poslaní tútora?
A. T. − Áno, preto�e sa teším aj z toho najmenšieho
úspechu svojho zvereného klienta. Na druhej strane
stále poci�ujem, �e je mo�né urobi� pre toho èloveka
aj viac, otázkou zase je, èi poskytovanú pomocnú
ruku prija� chce. 
O.L. −Splnila, aj keï je to nároèná práca, s ktorou
som doteraz nemala skúsenosti, mala som obavy z
neznámeho. Obavy však padali s ka�dým jedným
umiestneným nezamestnaným na trhu práce. Vtedy
som pochopila, aká je táto práca dôle�itá.
M.K. − Keï�e poslaním tútora je pomáha� našim
klientom v pracovnom aj osobnom �ivote vyu�i� ich
prednosti a schopnosti tak, aby sme spolu našli vhod−
né a udr�ate¾né zamestnanie pod¾a predstáv klienta,
na základe spätnej väzby s klientom máme pocit, �e

predstavy o poslaní tútora sa splnili.
3. Ako prijímajú túto pomoc Vaši klienti?
A. T. − S klientmi èasto riešime rôzne citlivé otázky, èo
by nebolo mo�né bez získania ich dôvery. Pomoc je
potom vítaná a najväèším zados�uèinením je spoko−
jnos� klienta. 
O.L. − Je to individuálne, ve¾mi zále�í na povahe klien−
ta. Spoèiatku prevládala nedôvera, ktorá pramenila z
toho, �e doteraz sa s podobnou formou pomoci ešte
nestretli. Ale na základe nášho individuálneho prís−
tupu ku ka�dému klientovi sa ich myslenie zmenilo,
pomoc zaèali ochotne prijíma�. Èoho dôkazom je aj
skutoènos�, �e doposia¾ �iadny z mojich klientov
neodmietol spoluprácu.
M.K. − Poèiatoèná fáza nedôvery v úspešnos� a reál−
nos� pozitívnych výsledkov sa eliminovala, klienti sú
otvorenejší, viac nám dôverujú, aktívne prijímajú
našu pomoc a spoluprácu.

4. Je ochota zo strany zamestnávate¾ov o spoluprácu
s Help,n.o.?
A. T. − Som nadšená prístupom zamestnávate¾ov,
mnohí sami od seba navrhujú rôzne formy vzájom−
nej spolupráce. Sú naklonení existencii organizácie
podobného typu, zhodujú sa v jej potrebe hlavne v
našom regióne.
O.L. − Zatia¾ som sa stretla len s pozitívnym ohlasom
zo strany zamestnávate¾ov. Projekt ako taký pova�ujú
za vynikajúci nápad, ako pomôc� nezamestnaným,
ale aj zamestnávate¾om. Uvítali hlavne tú mo�nos�, �e
Help, n.o. je schopná vybra� potenciálneho zamest−
nanca pod¾a vopred daných po�iadaviek.
M.K. − Väèšina zamestnávate¾ov po predstavení našej
n.o. uvítala spoluprácu s nami, nako¾ko sme schopní
vybra� pripravených klientov pod¾a ich predstáv, èím
im doká�eme ušetri� èas, 

( pokraèovanie na str. 8.)
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HELP privíta zahranièných partnerov

Tútori aj klienti poukazujú na úspešnos�  projektu Help 

Tútori projektu Help na seminári v dome kultúry 


