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Tútori aj klienti poukazujú na úspešnos�
projektu Help
(pokraèovanie)

ktorý doteraz boli nútení venova� výberovým konani−
am.
5. Myslíte si, �e táto vaša práca mô�e trvalo ovplyvni�
mo�nosti nezamestnaných uplatni� sa na trhu práce?
A. T. − Pod¾a našich doterajších úspešných umiest−
není sa klientov na trhu práce, mô�em poveda�, �e
áno a bola by som rada, keby takýto stav pretrvával
naïalej a my by sme mohli pomáha� spoluobèanom,
ktorí majú o prácu skutoèný záujem.
O.L. − Nedá sa to jednoznaène predpoklada� u
všetkých, zále�í od typu klienta. Mám na mysli to, èi
klient aj po skonèení spolupráce s nami chce
pokraèova� v ceste, ktorú sme mu ukázali, alebo
padne to pasívneho prijímania reality "som
nezamestnaný, èo teraz". 
M−K. − Áno − zamestnávatelia majú mo�nos� výberu zo
širšieho spektra pripravených a namotivovaných ¾udí,
ktorí majú obnovené pracovné návyky a ktorí naozaj
majú chu� pracova�. Klienta neodradí prípadný
neúspech, neostane skeptický, ale formou našej
motivácie má pozitívny postoj k prípadnému
ïalšiemu uplatneniu sa na trhu práce a k h¾adaniu
zamestnania.

Rozhovory s klientami
1. Ako sa Vám páèi spolupráca s Help, n. o.?

(p. Darina Kováèová, anonym 1, anonym 2  )
D.K.  − Som spokojná, keï potrebujem pomôc� a
poradi�, viem, na koho sa mám obráti�.
A1 − Je to nieèo nové, mám koneène pocit, �e mi niek−
to skutoène chce pomôc�.
A2 − O Help, n.o. som poèul od známeho, ktorému tu
našli robotu. Na základe tohto som sa bol informova�,
èi aj ja by som mohol sem chodi�. Ve¾mi som bol
prekvapený, s akou ochotou ste ma vypoèuli. Povedal
som vám èo chcem robi�, kde chcem robi� a vy sa
sna�íte h¾ada� pod¾a toho pre mòa robotu."
2. Prebieha spolupráca pod¾a Vašich predstáv?
D.K. − Na zaèiatku som nevedela presne o èo vlastne
ide, nemala som dostatoèné vedomosti o tomto pro−
jekte, mala som inú predstavu. Ale po bli�šom pred−
stavení cie¾ov a postupov práce tútorov so mnou som
spokojná so spoluprácou.
A1 − Nemala som �iadne konkrétne predstavy a
oèakávania, preto�e som nevedela, do èoho idem.
Myslela som si, �e to bude znova len ïalšia byrokra−
cia a zbytoène vyhodené štátne peniaze, za ktoré by
bolo múdrejšie vybudova� fabriku, aby sme mali kde
pracova�.
3. Pomohla Vám spolupráca s nami aj vo Vašom
osobnom �ivote?
D.K. − Áno, pomohla mi spolupráca s Vami v tom
zmysle, �e aj keï zatia¾ nepracujem, boli mi
umo�nené iné aktivity: absolvovala som rekvali−
fikaèný kurz a na základe nových vedomostí som

zaèala vá�ne uva�ova� o SZÈ.
A1−  Áno, pomohla. Lepšie sa doká�em zorientova� na
trhu práce, ukázali ste mi tu, ako napísa� svoj �ivo−
topis a motivaèný list, ako sa správne prezentova� na
výberovom konaní a mám pocit, �e na mne skutoène
niekomu zále�í.
A2 − "Áno, zmenilo to môj poh¾ad na svet, na moje
rozšírené mo�nosti zamestna� sa, otvorilo mi to oèi.
Zistil som, �e aj ja som sa zaèal aktívnejšie zaujíma�
o prácu. Vytrhlo ma to z môjho doterajšieho stereoty−
pu."
4. Stretli ste sa u� s takouto formou pomoci pri
h¾adaní zamestnania?
D.K. − Nie, je to pre mòa úplne nieèo nové.
A1 − Doposia¾ nie a som ve¾mi rada, �e sem mô�em
chodi� ale je mi ¾úto, �e polroèný cyklus sa kráti, rada
by som naïalej ostala spolupracova� s vami.
A2 − "Doteraz nie."
5. Rozšírila sa Vaša perspektíva oh¾adom uplatnenia
sa na trhu práce?
D.K − Zrealizovala som si s Vašou pomocou svoju
predstavu o sebarealizácii v podnikate¾skej èinnosti.
A1 − Myslím si, �e áno.
A2 − Áno. Konkrétne myslím to, �e ste ma tu nauèili,
ako si správne napísa� �ivotopis, �iados� do zamest−
nania, ako sa správa� na prijímacom pohovore, ako
oslovi� zamestnávate¾a."

Ïakujeme za rozhovor.
pripravila Silvia Jobová

Prechod do Kremnice

Vsobotu 4. 2. 2006 sa konal tradièný pochod do Kremnice, ktorý si orga−
nizujú handlovské trampské osady. Vyše 50 úèastníkov sa okrem hlbokého
snehu borilo s polámanými stromami, ktoré pokrývali turistický chodník.

Ka�dý rok si hovoríme, �e to bude ¾ahšie, ale tento rok to bola opä� riadna
"zaberaèka", som rád, �e to u� mám za sebou. To sú slová "Pufiho" v
Kunešovskej krèmièke pri pohári oroseného piva, ktoré si iste všetci po
nároènom prechode zaslú�ili. 

V. Horváth

Deti z MŠ Dimitrovova pre�ili “Deò plný zá�itkov”
Deti z MŠ − Dimitrovova pre�ili deò plný radosti, zá�itkov a hier so snehom. V
rámci plnenia úloh Enviromentálnej výchovy si deti prehåbili poznatky o prírode
a jej ochrane v prekrásnom prírodnom prostredí Rematy. Touto cestou by sme
chceli poïakova� sponzorom za obèerstvenie a rodièom p. Baranovièovej, pani
Koštialovej a pani Mjartanovej za spoluprácu. Dovidenia  pri ïa¾ších aktivitách.

Kolektív MŠ − Dimitrovova
Vá�ení priatelia,
aj vy mô�ete prispie� k tomu, aby ste
v našej nemocnici našli nielen prí−
jemné prostredie, ale aj najmoderne−
jšiu zdravotnícku techniku. Dobrá
správa je, �e vás to nebude stá� ani
korunu. Staèí, ak sa rozhodnete ven−
ova� 

2% 
z u� zaplatenej dane v  roku 2005
na úèet našej nadácie s názvom 

NADÁCIA 
DAR ZDRAVIU

è.úètu: 0441340692/0900
IÈO: 31 950 493
sídlo: Lúèna 57
04015 Košice Šaca

Ïakujeme vám!

V meste Handlová dám do
dlhodobého prenájmu:

1/ Nebytový priestor, halu o výmere cca
400 m2, vykurovaný plynovou kotolòou,
výška miestnosti 6 m, + sociálne zari−
adenie vhodné na výrobu  a obchod, na
skladovacie priestory, na šijacie dielne
alebo na ¾ahšiu výrobu. Hala je na
prízemí, mô�e by� prepojená spoloènými
dverami, kde sa nachádza miestnos� vo
výmere 110 m2, ktorú miestnos� je tie�
mo�né vyu�i� s týmto priestorom. Vchod
do haly je samostatný z boku budovy. V
hale je aj jeden ve¾ký balkón a 3 malé
lód�ie, kde by sa dalo z vrchu urobi�
napríklad: kancelárie a vidie� do výroby
zvrchu haly.  
Nájomné  d o h o d o u .
Mo�nos� zamestnania spolumajite¾ky –
ekonómky, alebo prevadzkárky so zna−
los�ou nemeckého jazyka plynule a tal.
jazyka.
2/ Na poschodí budovy z prednej strany
tie� so samostatným vchodom  z boku je
priestor vo výmere 140  m2− kde sa
nachádza banketka na podujatia, uza−
vreté spoloènosti pre poèet 50 osôb, tie�
je priestor na  p r e n á j o m .

Kontakt: telefón: 046/ 5475 655 celý deò
od 06.oo hod. do 19.30 hod.
mobil: 0905 522 628, resp. 0908 099 20


